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KŘÍŽOVKA NA KVĚTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vodorovně: A. Úspěch, trosky lodi, druh koně. – B. I. díl tajenky. – C. Dravý 
pták, útok, vazká kapalina, tvrdé dřevo. – D. Stavební prvek, město v Jemenu, 
jinak papoušek. – E. SPZ Rokycan, kočovník, stát USA, Mohamedův rádce, řeka 
v Rusku. – F. Druh koření, súdánské město, turecká řeka, větná spojka. –  

G. Otec, pivovarnický polotovar, římsky 556, nápor. – H. II. díl tajenky. –  
I. Černá káva, silné provazy, latinsky „vzácná“.  
Svisle: 1. Očistit vodou. – 2. Kus ledu, bodavý hmyz. – 3. Jméno herečky 
Hadrbolcové, část molekuly. – 4. Na levou stranu, bývalý obchodní dům. –  

5. Španělská vychovatelka, smalt, úder sekyrou. – 6. Pomoc (sanita), stroj na 
úpravu ledu. – 7. V zadní části, čínská mince. – 8. Vybavení tenisty, spodní části 
nádob. – 9. Italsky „udice“, město v Nizozemí (foneticky). – 10. Tisíc gramů, 

stolní hra. – 11. Ženské jméno, spor. – 12. Včelí společenství, straší zájmeno, 
město v Nigérii. – 13. Latinský pozdrav, učitel (zastarale). – 14. Stařena, 
hospodyně. – 15. Starořímský krutovládce, SPZ Bratislavy. – 16. Na stranu. 
Nápověda: F. Aras, 7. Tael, 12. Isa. 

 

Tajenka z minula: …mám dnes narozeniny 

Připravil František Záloha  
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Na setkání „Mladých mamek“ 
přijel do Fryštáku také 

otec biskup Karel Herbst. 
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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 

oechce, 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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DUCHOVNÍ SLOVO 
Drazí farníci, 
jedna půvabná legenda vypráví, že 

andělé strážní, kteří nás neustále 

doprovázejí na životních cestách a chrání 

nás v nebezpečích, se často musí zašpinit 

a umazat si ruce. Před tím, než 

předstoupí před Hospodina, musí pak 

nejprve projít kolem Matky Boží. Maria 

jim upraví křídla a hezky je celé očistí.  

A tak andělé nemají strach nás soustavně ochraňovat, i když se u 

toho umažou. Vědí, že Maria je stále připravena, aby je zase krásně 

očistila a upravila. Tak vypadá práce Matky Boží: neustále se stará o 

to, abychom byli ochraňováni v nebezpečích. Měsíc květen je ve 

znamení májových pobožností a zřejmě vrcholem tohoto měsíce bude 

24. květen – Slavnost Panny Marie Pomocnice, kdy je u nás adorační 

den a zároveň večerní mší sv. za město Fryšták začne Noc kostelů. 

  

Přeji Vám radostné a požehnané dny 

                                           váš otec Miroslav. 

 

 
NOC KOSTELŮ VE FRYŠTÁKU  
Jak se můžete dočíst v tomto čísle Farníčku proběhne v našem farním 

kostele sv. Mikuláše v pátek 24. května tzv. Noc kostelů. Organizační 

štáb prosí případné zájemce o pomoc při této akci, aby se přihlásili 

buď ing. Františku Odstrčilovi nebo otci Miroslavu Dibelkovi. Po výzvě 

v minulém čísle Farníčku se totiž zatím nikdo nepřihlásil. 

Nechce se mi věřit, že by Vám na tom, jak se prezentuje naše 

farnost na veřejnosti vůbec nezáleželo.                                

   -pn- 

  

 

O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 Kdo má zdraví, pokoj, chleba, ten má všechno, co mu třeba 

 Kde se mnoho jí a pije, tam nemoc otevírá dveře 

 Koho kaše spálí i podmáslí fouká 

 Koně se nechají přivést k vodě, ale nedají se přinutit, aby pili 

 Kdo se mnou chléb jíst nechce, s tím já koláče nebudu 

 Když už žereš, tak alespoň nemlaskej 

 Kvapné jídlo, kvapné pití, ukracuje živobytí 

 Kde dobré pivo, dobří přátelé, tam možno píti, žíti vesele 

 Když je prázdný žaludek, bývá špatný úsudek 

 Kdo by rád pil, tomu nedávají a kdo nechce, toho nutí 
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                                                                  KALENDÁRIUM KVĚTEN 2013 
  2.5. Památka svatého Atanáše   

  3.5. Svátek svatých Filipa a Jakuba 

  5.5. 6. neděle velikonoční 

  9.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 

12.5. 7. neděle velikonoční 

14.5. Svátek svatého Matěje 

16.5. Svátek svatého Jana Nepomuckého 

19.5. Slavnost seslání Ducha svatého 

26.5. Slavnost Nejsvětější Trojice 

30.5. Slavnost Těla a krve Páně (Boží Tělo) 

31.5. Svátek Navštívení Panny Marie   

                     

  

ROK SE SVATÝM CYRILEM A METODĚJEM - DUBEN 
1. neděle 

Papež dal souhlas k tomu, aby se sloužila mše ve staroslověnštině.  

V Římě byli vysvěceni na kněze žáci Cyrila a Metoděje. 

2. neděle 

Cyril v Římě váženě onemocněl a po vstupu do kláštera zemřel.  

Před smrtí požádal Metoděje, aby se vrátil na Velkou Moravu. 

3. neděle 

Metoděj byl na cestě na Velkou Moravu uvězněn v Německu.  

Po dvou letech vězení byl propuštěn na příkaz papeže. 

4. neděle 

Arcibiskup Metoděj se na Velké Moravě staral o všechny lidi, kněze a 

kostely a přál si, aby Slované poznali, jak je krásné žít s Ježíšem. 
                      
                                                                                            -hn- 

 

 
 POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ 

Tradiční, již 18. pouť Radia Proglas a 

Televize Noe se letos uskuteční na 

Svatém Hostýně v sobotu 11. května 

2013 od 10.15 hodin. Hlavním 

celebrantem bude emeritní arcibiskup 

pražský kardinál Miloslav Vlk. 

V rámci odpoledního programu se od 13.30 hodin představí pracovníci 

Radia Proglas i televize Noe a chybět nebude ani program pro děti.  

Na 16. hodinu je pak připraven pořad TV Noe k 7. výročí zahájení 

jejího vysílání.  

 

Další informace a plakátek jsou k dispozici na www.proglas.cz. 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – FÁTIMA (PORTUGALSKO) 

Portugalská Fátima není pro většinu 

věřících neznámým místem, a je už 

více jak devadesát let považována 

za nejvýznamnější katolické poutní 

místo na světě. Od doby, kdy se 

tady třem dětem zjevila Panna 

Maria, přicházejí do Fátimy ročně 

milióny lidí prosit na kolenou o 

zázrak.  

Věhlas nevýznamného portugalského městečka na samém kraji Evropy 

odstartoval na počátku minulého století. V roce 1917 se tady třem 

malým pasáčkům údajně zjevila Panna Marie. Děti pásly kozy v 

olivovém háji, a když se 13. května před polednem jako každý jiný den 

pomodlily, objevila se před nimi „krásná paní zařící víc než slunce“. 

Pasáčkům řekla, že když se budou poctivě modlit, zachrání světový 

mír. Panna Marie promlouvala především k nejstarší dívce Lucii, které 

také svěřila, že se na místě objeví ještě pětkrát, každý měsíc 

třináctého. Dětem zpočátku nikdo nevěřil a ze „zázraku“ se stala 

politická záležitost. Když mělo 13. srpna dojít k jednomu z dalších 

zjevení, zavřely úřady dokonce děti na tři dny do vězení. Tento postoj 

státu však vzbudil o to větší zájem veřejnosti, která byla od té doby v 

pozoru. Když se měla Panna Marie ukázat 13. října naposledy, sjelo se 

do Fátimy 70 000 lidí. I když zjevení viděli zase jen pasáčci, nikdo už o 

jejich tvrzení nepochyboval. Důkaz zaznamenali přítomní úředníci, 

policisté, ale také novináři a vědci. Slunce se před zraky davů 

proměnilo v obří kotouč, sestoupilo až k zemi a dělalo neobvyklé 

pohyby. Tato událost je známá jako "sluneční zázrak". Katolická církev 

uznala pravost zjevení ve Fátimě v roce 1930. Jedním z velkých 

uctívatelů Fatimské Panny Marie byl také papež Jan Pavel II. Fátimu 

navštěvuje denně obrovské množství poutníků. Ti se shromažďují 

v Cova da Iria, na velkém prostranství, kde je na místě zjevení 

vybudovaná malá kaple. Okolo prostranství nabízí množství obchodníků 

náboženské předměty. Ve vzdálenější části prostranství je vybudovaná 

gigantická bazilika v neoklasicistním stylu s centrální věží vysokou 

65 metrů, která se začala stavět v roce 1928. V bazilice jsou hrobky 

Francisca a Jacinty, dvou z tří dětí, kterým se zjevila Panna Maria. Oba 

zemřeli krátce po zjeveních, Francisco v roce 1919 a Jacinta v roce 

1920. V roce 2000 byli papežem Janem Pavlem II. prohlášeni za 

blahoslavené. Třetí z nich, Lúcia dos Santos, se později v dospělém 

věku stala řeholnicí a zemřela až v roce 2005.       pokračování příště 

 připravil -pn- 
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MLADÉ MAMKY VE FRYŠTÁKU  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dne 12. a 13. dubna probíhalo na DISu setkání tzv. Mladých mamek. 

Pozvání od Starých pák letos přijalo asi 100 „mamek“. Z Fryštáku nás 

tentokrát bylo celkem 13. Každé setkání má vždy nějaké téma (např. 

rybáři, včelaři, myslivci). Letos, jelikož v listopadu bude mít otec 

biskup Karel Herbst kulaté 70. narozeniny, byla jejich tématem oslava. 

Každá mamka přinesla papírové kvítečko, na kterém byla fotografie 

celé její rodiny. Kvítečka se potom přilepila na velké srdce, které se 

předalo otci Kájovi. Připily jsme mu na zdraví, zazpívaly a i ochutnaly 

dort, který dostal. Byl výborný. Staré páky měli pro nás připravenu 

soutěž, při které jsme se dozvěděly více o jeho koníčcích, kamarádech, 

dětství, ale i současnosti. 

Každý rok je pozvaná nějaká vzácná návštěva. Letos to byl hudebník 

Jiří Pavlica, se kterým vedl rozhovor otec Leoš Ryška, ředitel televize 

Noe. Povídání to bylo moc hezké a příjemné. „Jura“ Pavlica nám také 

zazpíval a povyprávěl o svých začátcích v Hradišťanu, o své rodině, 

rodičích, sourozencích, atd. Setkání to bylo moc příjemné a všem 

bychom my zúčastněné „mamky“ přály něco takového zažít.   
         Mladá mamka -mz- 

Odkaz na více fotek: 

http://www.starepaky.cz/?page_id=1008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1930
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pavel_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika
http://cs.wikipedia.org/wiki/1928
http://cs.wikipedia.org/wiki/2000
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%BAcia_dos_Santos&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eholnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
http://www.starepaky.cz/?page_id=1008
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NOC KOSTELŮ 2013  
Také letos proběhne v našem farním kostele sv. Mikuláše magická Noc 

kostelů. Tentokrát pod názvem „Potom už nebude den ani noc, ale 

v čase večera bude světlo“.(Zach. 14,7). Autorem letošního sloganu je 

P. Mgr. Vít Zatloukal, biskupský vikář pro pastoraci ostravsko-opavské 

diecéze. Vychází z volání proroka Zachariáše, které má být vyjádřením 

každého člověka očekávajícím záchranu. Nejen před zlem, ale trvalou 

záchranu, kterou už nic neohrozí. Kde vzít naději? Kde vzít sílu k 

očekávání, že spravedlnost, právo, obecné dobro zvítězí? Mnohokrát 

jsme se zklamali, mnohokrát jsme byli opět ponořeni do situací, které 

se staví proti nám. Nadějí nám je pouze to, že po noci přichází svítání, 

po zimě jaro. Že čas odnese zlé a opět bude pro co žít. Vyjadřuje touhu 

člověka po opravdové lásce nedotčené sobectvím. 

Letošní Noc kostelů ve Fryštáku se uskuteční v pátek 24. května 2013. 

Fryštácký kostel se tak stane opět jedním z článků symbolického 

celoevropského řetězu, jehož smyslem je nikoli svazovat, ale přinášet 

neformální seznámení s myšlenkami křesťanství a otevírat prostory 

kostelů k vzájemnému setkávání a rozjímání lidí. Je to noc plná 

lehkosti, nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. 

I tentokrát je pro všechny zájemce připraven skutečně pestrý program 

- pásmo hudby, zpěvu a mluveného slova, během něhož se představí 

dětský dramatický obor ZUŠ Morava, Malý komorní orchestr ZUŠ 

Morava, pěvecký soubor pod vedením Josefa Surovíka, chrámový sbor 

TIBI pod vedením Antonína Molka, Rapsodické divadlo Olomouc a 

divadlo Narychlo Fryšták. V průběhu večera bude rovněž otevřeno 

muzeum P. Ignáce Stuchlého na faře, kde se uskuteční i část kulturního 

programu. V 17.55 - Hlas zvonů nad krajinou - zvony kostela sv. 

Mikuláše se spojí s ostatními kostelními zvony Zlínského kraje a zahájí 

Noc kostelů ve Fryštáku.                                                         -of- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celá akce se i letos koná pod patronací města Fryštáku  

a těšit se můžete na řadu kulturních vystoupení. 
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BOJ O MARIÁNSKÝ SLOUP V PRAZE 
Nedávno se na Staroměstském náměstí v Praze před pražským 

magistrátem sešlo asi sedm desítek lidí. Poukazovali na to, že 

Mariánský sloup je symbolem pobělohorské doby, tedy nejtemnějšího 

období českých dějin. O návratu barokního sloupu a Krocínovy kašny 

rozhodli nedávno pražští radní. Sloup se sochou panny Marie by mohl 

být na náměstí instalován příští rok na jaře, ale město chce ještě 

předtím vypracovat studii proveditelnosti a odborné kolokvium. 

Mariánský sloup byl náměstí postaven v roce 1650, vysvěcen byl o 

dva roky později. Byl symbolem vítězství katolické církve nad 

protestanty v českých zemích. Umístěn byl blízko místa popravy 

představitelů českého stavovského odboje, ke které došlo v roce 

1621. Sloup strhli čeští vlastenci v listopadu 1918. Kolem znovu 

vztyčení sloupu se už dříve vedly bouřlivé diskuse a existuje řada 

odpůrců obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. 

Patří mezi ně např. i Jiří Paroubek, předseda strany LEV 21, který 

organizoval toto protestní shromáždění a který řekl: „Mariánský 

sloup, který strhli čeští vlastenci 3. listopadu 1918, byl umístěn blízko 

místa popravy představitelů českého stavovského odboje, ke které 

došlo 21. 6. 1621. Mariánský sloup byl pro vlastence symbolem 

starého Rakouska, násilné rekatolizace naší země, zpátečnictví a 

všeho, co skončilo vznikem Československé republiky. Mezi těmi, kdo 

strhli Mariánský sloup, byla v davu také mladá národní socialistka 

Milada Horáková, tehdy ještě s dívčím jménem Králová. 

Zkorumpovaná Rada hl. m. Prahy, čelící nyní obvinění ze závažného 

trestného činu, svým skandálním rozhodnutím navazuje na ty 

nejhorší a nejtemnější doby českých dějin. Mezi účastníky 

demonstrace byla také spisovatelka Lenka Procházková, která 

dlouhodobě vystupuje proti církvím a církevním restitucím. „Je to jako 

bychom dnes postavili Stalina na Letné. A jestli něco dnes spojuje 

český národ, tak je to smysl českých dějin a ten sloup je popření 

smyslu českých dějin," řekla Procházková. Proti sloupu vystupuje dále 

občanské sdružení Veritas - historická společnost pro aktualizaci 

odkazu české reformace. Ta na svém webu mimo jiné píše: 

„Mariánský sloup postavený v roce 1650 na Staroměstském náměstí 

Habsburkem Ferdinandem III. nebyl běžný mariánský sloup, jak jej 

známe z jiných míst, ale byl to památník politický. Na něm bylo 

zneužito sochy Panny Marie k oslavě vítězství katolicismu, 

reprezentovaného Habsburky, nad českým národem, který byl z 90 % 

protestantského vyznání." Naopak rozhodnutí o obnově sloupu 

přivítali členové Společnosti pro obnovu mariánského sloupu, kteří 

dvě desetiletí usilují o jeho obnovení. Podle nich jde o první barokní 

památku v Čechách, od které se odvíjelo celé barokní sochařství. 

                                                                            připravil -lk- 
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ARCIBISKUP JAN GRAUBNER POSVĚTIL NOVOU KŘÍŽOVOU CESTU 
O víkendu 27. a 28. dubna 2013 zažila nedaleká obec Kašava velké 

oslavy. V sobotu dopoledne byla totiž u místního obecního úřadu 

slavnostně otevřena nová naučná stezka. Trasa této stezky, která 

prochází blízkým okolím Kašavy, měří celkem 18 kilometrů, má 11 

stanovišť, dvě posezení a vede kolem osmi studánek. Je určitě 

dobrým typem pro jarní výlet krásnou přírodou okolních Hostýnských 

vrchů. Součástí stezky je také nová křížová cesta, kterou po 

slavnostní nedělní mši sv. sloužené ve farním kostele sv. Kateřiny, 

posvětil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Slavnosti se zúčastnil 

kašavský starosta Josef Jarcovják, uniformovaní hasiči, krojovaní a 

také mnozí obyvatelé Kašavy i okolních obcí. Podle současného 

duchovního správce kašavské farnosti P. Jiřího Orsága vznikla tato 

křížová cesta mj. na počest zdejšího dlouholetého faráře Antonína 

Andrýska (1924-2000), který v těchto místech s místní mládeží 

pravidelně konával pobožnost křížové cesty. Nová křížová cesta 

začíná nedaleko kostela a vede po žluté turistické značce směrem na 

Kopnou. Má 14 zastavení a je dlouhá asi půl kilometru. Pokud budete 

mít cestu přes Kašavu, určitě nebudete litovat, pokud se zde 

zastavíte.                    -vn- 
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HLAVNÍ VEČERNÍ PROGRAM: 

18.15 – 19.15  

Slavnostní mše svatá - „Za město Fryšták“ 

19.30  

Cyril a Metoděj, poslové dobré vůle a naděje – otevření výstavy 

kreseb a obrázků z prací žáků ZUŠ Morava za osobní účasti sv. Cyrila 

a Metoděje 

19.40 – 20.10 

Kamínek v dlani - vystoupení dětského dramatického oboru ZUŠ 

Morava Zlín pod vedením Mgr. Alexandry Nečesané 

20.15 – 21.00  

Démant a slza - pásmo anglické duchovní poezie a barokní hudby 

v provedení členů Rapsodického divadla Olomouc. Vystoupení se 

uskuteční ve zkušebně scholy na faře vedle kostela 

20.15 – 21.00  

Otevřená brána chrámu - volná prohlídka kostela s odborným 

výkladem 

21.00 – 21.30  

Rosa coeli - varhaní a pěvecký recitál paní Dany Šarmanové a paní 

Emy Řezáčové 

21.30 – 22.00  

Jarní rozmarýnka - Bohuslav Martinů – Otvírání studánek. Účinkuje 

pěvecký soubor ZUŠ Morava CANTICA LAETITIA pod vedením Josefa 

Surovíka, Malý komorní orchestr ZUŠ Morava ve složení: housle - 

Petra Macková a Ladislav Dolina, viola – Pavel Březík, klavír Jan 

Nosák, recitace - František Odstrčil 

22.15 – 22.45  

Archaion kallos - koncert pravoslavných sborových zpěvů v provedení 

pěveckého souboru TIBI pod vedením Antonína Molka, u příležitosti 

1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu 

23.00  

Společná modlitba - závěrečné modlitba za město Fryšták a 

poděkování za večer 

                                                                  Ing. František Odstrčil 

Od 18 do 21 hodin bude v rámci Noci kostelů poskytovat 

informace případným zájemcům pracovnice  

Charitní pečovatelské služby Zlín paní Božena Sukopová. 

Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín,  

Tel.: 577 224 050,  

e-mail: info@zlin.charita.cz,  

www.zlin.charita.cz 
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DOPIS Z MEXIKA (5.) 

Milí přátelé, kamarádi, známí a 

příznivci všeho, co je mexické. 

Moje dobrovolná služba se už 

přehoupla do druhé poloviny a z 

mého pobytu tady v Mexiku mi 

zbývají už jen čtyři měsíce.  

Ačkoliv tu zažívám mnoho hezkých 

chvil a z některými lidmi v Nogales 

mám opravdu přátelský až 

důvěrný vztah, přece jen se mi 

sem tam zasteskne po mé rodné 

domovině. Na jednu stranu je to z 

pohledu čekání na shledání nekonečná doba, ale z pohledu 

dobrovolnice, která až teď našla své pevné místo, je to strašně krátká 

doba. Ale i tak se tu dá vykonat mnoho užitečné - i v malých věcech 

viditelné práce.  Přála bych si, abych odjížděla z pocitem, že jsem tu 

zanechala kousek sebe. Proto se budu snažit využít každou minutu, 

která mi ještě zbývá do návratu tak, abych si ji pamatovala na celý 

život, protože, kdo ví, kdy a jestli vůbec, se ještě do Mexika vrátím.  

Tak a teď k událostem, které se staly v měsíci březnu. Ten byl 

doslova nabitý různými aktivitami. Jednak co se týče postní doby a 

Velikonoc a také věcmi spojenými s FIO (Fiesta Inspectorial de 

Oratorios) – tedy sportovními hrami mezi oratořemi, které mají za cíl 

setkaní mládeže z různých oratoří a mládežnických organizaci MEG 

(Inspectoria – vedení de salesianos Mexico – Guadalajara), která 

letos oslavila 50 let od svého vzniku. Hlavním smyslem těchto aktivit 

je získat co nejvíce peněz a pomoci pokrýt náklady těm dětem, které 

na to prostě nemají.  Hned na začátku března jsme připravili 

promítání filmů pro děti přicházející na katecheze. Následovala 

Tardeada – tedy odpolední diskotéka pro mladé. 

Potom 4. března začaly asi tři týdny úmorné práce, duchovních 

cvičení postní doby (ejercicios cuaresmales) realizovaných ve třech 

centrech, v Centro Juvenil Don Bosco – oratoř, v centru Juan Pablo II. 

a v centru Padre Kino – Colosio. Já jsem asistovala padre Bladimu při 

vedení duchovních cvičení pro dospělé a mladistvé v Juan Pablo II. a 

katechetkám, kterých se týkalo vedení duchovních cvičení dětí. 

Následující a poslední tzv. Svatý týden měsíce března jsme připravili 

tzv. Chiquipascua a Pascua Juvenil. V tomto týdnu měly totiž děti a 

mládež prázdniny. Aby se nenudily, přichystali jsme pro ně, jak jinak 

než duchovně zaměřený, program spojený s promítáním filmů a 

hraním různých her. Začínalo se se vždy v devět ráno a končilo se v 

jednu hodinu po poledni. Další tři dny (vždy od 15 do 18 hodin) jsme 

se zase věnovali mladým. 
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Ale ani dopoledne jsme se nenudili, protože bylo potřeba velkých 

příprav na obřady Zeleného Čtvrtku, Velkého Pátku, Bílé Soboty a 

hlavně na vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Tyto dny jsem opravdu 

prožila naplno a někdy se obřady protáhly až do pozdní noci. Ve 

čtvrtek se umývaly nohy  dvanácti apoštolům, poté následovalo 

herecké ztvárnění vyjevů zrazení Ježíše Jidášem v Getsemanské 

zahradě a odsouzení Pilátem na smrt v podání dětí z oratoře a mé 

maličkosti. Následovalo uctívání Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti. Na 

Velký Pátek dopoledne se uskutečnila hraná křížová cesta v ulicích 

Nogales - opět v podání dětí (a dokonce i já jsem přispěla se svou 

troškou hereckého nadání). Po večerních obřadech jsme všichni, jako 

smuteční průvod s pochodněmi putovali do Laury Vicuni, kde jsme se 

společně pomodlili růženec. Obřady Bílé Soboty a nedělní Vzkříšení 

Krista jsme také oslavili, jak se sluší a patří.  

Všechno proběhlo v poklidu a v pohodě, až na zkoušky živých obrazů 

a křížové cesty. Někdy spadla klapka i 150x  -  jednoduché to s dětmi 

opravdu nebylo! Jěště, že Mexičani si umí ze všeho udělat srandu. 

Nakonec jsme však sklidili velký úspěch.  

Mexičani prožívají Velikonoce opravdu naplno. Vše bylo umocněno i 

tím, že jsme Pána Ježíše provázeli doslova na každém kroku.  

Od JEHO příjezdu do Jeruzaléma se skutečnými palmovými ratolestmi 

až po smuteční  průvod, kdy jsme JEJ jakoby šli uložit do hrobu.  

A v neděli jsme JEJ opět uvítali mezi sebou vzkříšeného – vše opět 

herecky ztvárněno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ať skutečná radost ze vzkříšení našeho Pána Ježíše 

Krista ve Vás žije naplno nejen do příštích Velikonoc,  

ale po celý Váš život.  

Ať společně hlásáme a křičíme do světa  

Ježíš žije, On je živý mezi námi! 

    Zdraví Vás Pája. 
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NOC KOSTELŮ 2013  
Také letos proběhne v našem farním kostele sv. Mikuláše magická Noc 

kostelů. Tentokrát pod názvem „Potom už nebude den ani noc, ale 

v čase večera bude světlo“.(Zach. 14,7). Autorem letošního sloganu je 

P. Mgr. Vít Zatloukal, biskupský vikář pro pastoraci ostravsko-opavské 

diecéze. Vychází z volání proroka Zachariáše, které má být vyjádřením 

každého člověka očekávajícím záchranu. Nejen před zlem, ale trvalou 

záchranu, kterou už nic neohrozí. Kde vzít naději? Kde vzít sílu k 

očekávání, že spravedlnost, právo, obecné dobro zvítězí? Mnohokrát 

jsme se zklamali, mnohokrát jsme byli opět ponořeni do situací, které 

se staví proti nám. Nadějí nám je pouze to, že po noci přichází svítání, 

po zimě jaro. Že čas odnese zlé a opět bude pro co žít. Vyjadřuje touhu 

člověka po opravdové lásce nedotčené sobectvím. 

Letošní Noc kostelů ve Fryštáku se uskuteční v pátek 24. května 2013. 

Fryštácký kostel se tak stane opět jedním z článků symbolického 

celoevropského řetězu, jehož smyslem je nikoli svazovat, ale přinášet 

neformální seznámení s myšlenkami křesťanství a otevírat prostory 

kostelů k vzájemnému setkávání a rozjímání lidí. Je to noc plná 

lehkosti, nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. 

I tentokrát je pro všechny zájemce připraven skutečně pestrý program 

- pásmo hudby, zpěvu a mluveného slova, během něhož se představí 

dětský dramatický obor ZUŠ Morava, Malý komorní orchestr ZUŠ 

Morava, pěvecký soubor pod vedením Josefa Surovíka, chrámový sbor 

TIBI pod vedením Antonína Molka, Rapsodické divadlo Olomouc a 

divadlo Narychlo Fryšták. V průběhu večera bude rovněž otevřeno 

muzeum P. Ignáce Stuchlého na faře, kde se uskuteční i část kulturního 

programu. V 17.55 - Hlas zvonů nad krajinou - zvony kostela sv. 

Mikuláše se spojí s ostatními kostelními zvony Zlínského kraje a zahájí 

Noc kostelů ve Fryštáku.                                                         -of- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celá akce se i letos koná pod patronací města Fryštáku  

a těšit se můžete na řadu kulturních vystoupení. 
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BOJ O MARIÁNSKÝ SLOUP V PRAZE 
Nedávno se na Staroměstském náměstí v Praze před pražským 

magistrátem sešlo asi sedm desítek lidí. Poukazovali na to, že 

Mariánský sloup je symbolem pobělohorské doby, tedy nejtemnějšího 

období českých dějin. O návratu barokního sloupu a Krocínovy kašny 

rozhodli nedávno pražští radní. Sloup se sochou panny Marie by mohl 

být na náměstí instalován příští rok na jaře, ale město chce ještě 

předtím vypracovat studii proveditelnosti a odborné kolokvium. 

Mariánský sloup byl náměstí postaven v roce 1650, vysvěcen byl o 

dva roky později. Byl symbolem vítězství katolické církve nad 

protestanty v českých zemích. Umístěn byl blízko místa popravy 

představitelů českého stavovského odboje, ke které došlo v roce 

1621. Sloup strhli čeští vlastenci v listopadu 1918. Kolem znovu 

vztyčení sloupu se už dříve vedly bouřlivé diskuse a existuje řada 

odpůrců obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. 

Patří mezi ně např. i Jiří Paroubek, předseda strany LEV 21, který 

organizoval toto protestní shromáždění a který řekl: „Mariánský 

sloup, který strhli čeští vlastenci 3. listopadu 1918, byl umístěn blízko 

místa popravy představitelů českého stavovského odboje, ke které 

došlo 21. 6. 1621. Mariánský sloup byl pro vlastence symbolem 

starého Rakouska, násilné rekatolizace naší země, zpátečnictví a 

všeho, co skončilo vznikem Československé republiky. Mezi těmi, kdo 

strhli Mariánský sloup, byla v davu také mladá národní socialistka 

Milada Horáková, tehdy ještě s dívčím jménem Králová. 

Zkorumpovaná Rada hl. m. Prahy, čelící nyní obvinění ze závažného 

trestného činu, svým skandálním rozhodnutím navazuje na ty 

nejhorší a nejtemnější doby českých dějin. Mezi účastníky 

demonstrace byla také spisovatelka Lenka Procházková, která 

dlouhodobě vystupuje proti církvím a církevním restitucím. „Je to jako 

bychom dnes postavili Stalina na Letné. A jestli něco dnes spojuje 

český národ, tak je to smysl českých dějin a ten sloup je popření 

smyslu českých dějin," řekla Procházková. Proti sloupu vystupuje dále 

občanské sdružení Veritas - historická společnost pro aktualizaci 

odkazu české reformace. Ta na svém webu mimo jiné píše: 

„Mariánský sloup postavený v roce 1650 na Staroměstském náměstí 

Habsburkem Ferdinandem III. nebyl běžný mariánský sloup, jak jej 

známe z jiných míst, ale byl to památník politický. Na něm bylo 

zneužito sochy Panny Marie k oslavě vítězství katolicismu, 

reprezentovaného Habsburky, nad českým národem, který byl z 90 % 

protestantského vyznání." Naopak rozhodnutí o obnově sloupu 

přivítali členové Společnosti pro obnovu mariánského sloupu, kteří 

dvě desetiletí usilují o jeho obnovení. Podle nich jde o první barokní 

památku v Čechách, od které se odvíjelo celé barokní sochařství. 

                                                                            připravil -lk- 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – FÁTIMA (PORTUGALSKO) 

Portugalská Fátima není pro většinu 

věřících neznámým místem, a je už 

více jak devadesát let považována 

za nejvýznamnější katolické poutní 

místo na světě. Od doby, kdy se 

tady třem dětem zjevila Panna 

Maria, přicházejí do Fátimy ročně 

milióny lidí prosit na kolenou o 

zázrak.  

Věhlas nevýznamného portugalského městečka na samém kraji Evropy 

odstartoval na počátku minulého století. V roce 1917 se tady třem 

malým pasáčkům údajně zjevila Panna Marie. Děti pásly kozy v 

olivovém háji, a když se 13. května před polednem jako každý jiný den 

pomodlily, objevila se před nimi „krásná paní zařící víc než slunce“. 

Pasáčkům řekla, že když se budou poctivě modlit, zachrání světový 

mír. Panna Marie promlouvala především k nejstarší dívce Lucii, které 

také svěřila, že se na místě objeví ještě pětkrát, každý měsíc 

třináctého. Dětem zpočátku nikdo nevěřil a ze „zázraku“ se stala 

politická záležitost. Když mělo 13. srpna dojít k jednomu z dalších 

zjevení, zavřely úřady dokonce děti na tři dny do vězení. Tento postoj 

státu však vzbudil o to větší zájem veřejnosti, která byla od té doby v 

pozoru. Když se měla Panna Marie ukázat 13. října naposledy, sjelo se 

do Fátimy 70 000 lidí. I když zjevení viděli zase jen pasáčci, nikdo už o 

jejich tvrzení nepochyboval. Důkaz zaznamenali přítomní úředníci, 

policisté, ale také novináři a vědci. Slunce se před zraky davů 

proměnilo v obří kotouč, sestoupilo až k zemi a dělalo neobvyklé 

pohyby. Tato událost je známá jako "sluneční zázrak". Katolická církev 

uznala pravost zjevení ve Fátimě v roce 1930. Jedním z velkých 

uctívatelů Fatimské Panny Marie byl také papež Jan Pavel II. Fátimu 

navštěvuje denně obrovské množství poutníků. Ti se shromažďují 

v Cova da Iria, na velkém prostranství, kde je na místě zjevení 

vybudovaná malá kaple. Okolo prostranství nabízí množství obchodníků 

náboženské předměty. Ve vzdálenější části prostranství je vybudovaná 

gigantická bazilika v neoklasicistním stylu s centrální věží vysokou 

65 metrů, která se začala stavět v roce 1928. V bazilice jsou hrobky 

Francisca a Jacinty, dvou z tří dětí, kterým se zjevila Panna Maria. Oba 

zemřeli krátce po zjeveních, Francisco v roce 1919 a Jacinta v roce 

1920. V roce 2000 byli papežem Janem Pavlem II. prohlášeni za 

blahoslavené. Třetí z nich, Lúcia dos Santos, se později v dospělém 

věku stala řeholnicí a zemřela až v roce 2005.       pokračování příště 

 připravil -pn- 
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MLADÉ MAMKY VE FRYŠTÁKU  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dne 12. a 13. dubna probíhalo na DISu setkání tzv. Mladých mamek. 

Pozvání od Starých pák letos přijalo asi 100 „mamek“. Z Fryštáku nás 

tentokrát bylo celkem 13. Každé setkání má vždy nějaké téma (např. 

rybáři, včelaři, myslivci). Letos, jelikož v listopadu bude mít otec 

biskup Karel Herbst kulaté 70. narozeniny, byla jejich tématem oslava. 

Každá mamka přinesla papírové kvítečko, na kterém byla fotografie 

celé její rodiny. Kvítečka se potom přilepila na velké srdce, které se 

předalo otci Kájovi. Připily jsme mu na zdraví, zazpívaly a i ochutnaly 

dort, který dostal. Byl výborný. Staré páky měli pro nás připravenu 

soutěž, při které jsme se dozvěděly více o jeho koníčcích, kamarádech, 

dětství, ale i současnosti. 

Každý rok je pozvaná nějaká vzácná návštěva. Letos to byl hudebník 

Jiří Pavlica, se kterým vedl rozhovor otec Leoš Ryška, ředitel televize 

Noe. Povídání to bylo moc hezké a příjemné. „Jura“ Pavlica nám také 

zazpíval a povyprávěl o svých začátcích v Hradišťanu, o své rodině, 

rodičích, sourozencích, atd. Setkání to bylo moc příjemné a všem 

bychom my zúčastněné „mamky“ přály něco takového zažít.   
         Mladá mamka -mz- 

Odkaz na více fotek: 

http://www.starepaky.cz/?page_id=1008 
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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 

oechce, 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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DUCHOVNÍ SLOVO 
Drazí farníci, 
jedna půvabná legenda vypráví, že 

andělé strážní, kteří nás neustále 

doprovázejí na životních cestách a chrání 

nás v nebezpečích, se často musí zašpinit 

a umazat si ruce. Před tím, než 

předstoupí před Hospodina, musí pak 

nejprve projít kolem Matky Boží. Maria 

jim upraví křídla a hezky je celé očistí.  

A tak andělé nemají strach nás soustavně ochraňovat, i když se u 

toho umažou. Vědí, že Maria je stále připravena, aby je zase krásně 

očistila a upravila. Tak vypadá práce Matky Boží: neustále se stará o 

to, abychom byli ochraňováni v nebezpečích. Měsíc květen je ve 

znamení májových pobožností a zřejmě vrcholem tohoto měsíce bude 

24. květen – Slavnost Panny Marie Pomocnice, kdy je u nás adorační 

den a zároveň večerní mší sv. za město Fryšták začne Noc kostelů. 

  

Přeji Vám radostné a požehnané dny 

                                           váš otec Miroslav. 

 

 
NOC KOSTELŮ VE FRYŠTÁKU  
Jak se můžete dočíst v tomto čísle Farníčku proběhne v našem farním 

kostele sv. Mikuláše v pátek 24. května tzv. Noc kostelů. Organizační 

štáb prosí případné zájemce o pomoc při této akci, aby se přihlásili 

buď ing. Františku Odstrčilovi nebo otci Miroslavu Dibelkovi. Po výzvě 

v minulém čísle Farníčku se totiž zatím nikdo nepřihlásil. 

Nechce se mi věřit, že by Vám na tom, jak se prezentuje naše 

farnost na veřejnosti vůbec nezáleželo.                                

   -pn- 

  

 

O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 Kdo má zdraví, pokoj, chleba, ten má všechno, co mu třeba 

 Kde se mnoho jí a pije, tam nemoc otevírá dveře 

 Koho kaše spálí i podmáslí fouká 

 Koně se nechají přivést k vodě, ale nedají se přinutit, aby pili 

 Kdo se mnou chléb jíst nechce, s tím já koláče nebudu 

 Když už žereš, tak alespoň nemlaskej 

 Kvapné jídlo, kvapné pití, ukracuje živobytí 

 Kde dobré pivo, dobří přátelé, tam možno píti, žíti vesele 

 Když je prázdný žaludek, bývá špatný úsudek 

 Kdo by rád pil, tomu nedávají a kdo nechce, toho nutí 
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                                                                  KALENDÁRIUM KVĚTEN 2013 
  2.5. Památka svatého Atanáše   

  3.5. Svátek svatých Filipa a Jakuba 

  5.5. 6. neděle velikonoční 

  9.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 

12.5. 7. neděle velikonoční 

14.5. Svátek svatého Matěje 

16.5. Svátek svatého Jana Nepomuckého 

19.5. Slavnost seslání Ducha svatého 

26.5. Slavnost Nejsvětější Trojice 

30.5. Slavnost Těla a krve Páně (Boží Tělo) 

31.5. Svátek Navštívení Panny Marie   

                     

  

ROK SE SVATÝM CYRILEM A METODĚJEM - DUBEN 
1. neděle 

Papež dal souhlas k tomu, aby se sloužila mše ve staroslověnštině.  

V Římě byli vysvěceni na kněze žáci Cyrila a Metoděje. 

2. neděle 

Cyril v Římě váženě onemocněl a po vstupu do kláštera zemřel.  

Před smrtí požádal Metoděje, aby se vrátil na Velkou Moravu. 

3. neděle 

Metoděj byl na cestě na Velkou Moravu uvězněn v Německu.  

Po dvou letech vězení byl propuštěn na příkaz papeže. 

4. neděle 

Arcibiskup Metoděj se na Velké Moravě staral o všechny lidi, kněze a 

kostely a přál si, aby Slované poznali, jak je krásné žít s Ježíšem. 
                      
                                                                                            -hn- 

 

 
 POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ 

Tradiční, již 18. pouť Radia Proglas a 

Televize Noe se letos uskuteční na 

Svatém Hostýně v sobotu 11. května 

2013 od 10.15 hodin. Hlavním 

celebrantem bude emeritní arcibiskup 

pražský kardinál Miloslav Vlk. 

V rámci odpoledního programu se od 13.30 hodin představí pracovníci 

Radia Proglas i televize Noe a chybět nebude ani program pro děti.  

Na 16. hodinu je pak připraven pořad TV Noe k 7. výročí zahájení 

jejího vysílání.  

 

Další informace a plakátek jsou k dispozici na www.proglas.cz. 
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Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KŘÍŽOVKA NA KVĚTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vodorovně: A. Úspěch, trosky lodi, druh koně. – B. I. díl tajenky. – C. Dravý 
pták, útok, vazká kapalina, tvrdé dřevo. – D. Stavební prvek, město v Jemenu, 
jinak papoušek. – E. SPZ Rokycan, kočovník, stát USA, Mohamedův rádce, řeka 
v Rusku. – F. Druh koření, súdánské město, turecká řeka, větná spojka. –  

G. Otec, pivovarnický polotovar, římsky 556, nápor. – H. II. díl tajenky. –  
I. Černá káva, silné provazy, latinsky „vzácná“.  
Svisle: 1. Očistit vodou. – 2. Kus ledu, bodavý hmyz. – 3. Jméno herečky 
Hadrbolcové, část molekuly. – 4. Na levou stranu, bývalý obchodní dům. –  

5. Španělská vychovatelka, smalt, úder sekyrou. – 6. Pomoc (sanita), stroj na 
úpravu ledu. – 7. V zadní části, čínská mince. – 8. Vybavení tenisty, spodní části 
nádob. – 9. Italsky „udice“, město v Nizozemí (foneticky). – 10. Tisíc gramů, 

stolní hra. – 11. Ženské jméno, spor. – 12. Včelí společenství, straší zájmeno, 
město v Nigérii. – 13. Latinský pozdrav, učitel (zastarale). – 14. Stařena, 
hospodyně. – 15. Starořímský krutovládce, SPZ Bratislavy. – 16. Na stranu. 
Nápověda: F. Aras, 7. Tael, 12. Isa. 

 

Tajenka z minula: …mám dnes narozeniny 

Připravil František Záloha  
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Na setkání „Mladých mamek“ 
přijel do Fryštáku také 

otec biskup Karel Herbst. 
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