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KŘÍŽOVKA NA LEDEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vodorovně: A. Francouzsky „černý“, SPZ Bratislavy, ataka. – B. III. díl 
tajenky. – C. Stavební materiál, vánoční ryby, druh hudební skladby. – D. Kniha 
islámu, vyzvati k návštěvě, vídeňský sportovní klub. – E. Německy „vrchní“, 
volání o pomoc, klid zbraní, zkr. přibližovacího radiomajáku pro přistávání letadel, 
mongolská řeka. – F. Braň se mečem, místo v poušti, SPZ Prahy, český herec 
(Jiří), místo dobývání kamene. – G. Název písmene „M“, II. díl tajenky, 
předložka. – H. Rakouské město, včelí produkt, vodní pták, město v Nigérii, 

římsky 504. – I. Blouznit, elektroda, turecká řeka.  
Svisle: 1. Velká nádoba na vaření. – 2. Luštěnina, druh doutníků. –  
3. Pokrmový tuk, jméno Nerudy. – 4. Pracovník na notářství (slovensky), řadová 

číslovka. – 5. Čistý vzduch, druh textilie. – 6. Přítok Dunaje, zařízení 
k pozorování zvěře. – 7. Vodní rostlina, švýcarská řeka. – 8. SPZ Brna- města, 
zkr. Závodu míru, Sarmat. – 9. Zkr. tiskové agentury Madagaskaru, I. díl 
tajenky. – 10. Víc než špatně, polní míra, okamžitě. – 11. Zužovati, druh pečiva. 

– 12. Puls, slovenské město. – 13. Odvětví, průhledná hmota. –  
14. Uskutečňovat kýchání, bůžek lásky. – 15. Štíhlý strom, chlapecké jméno. – 
16. Římsky 549, kopie. – 17. Rodný dům. 
Nápověda: A. Noir, E. ILS, H. Ado, 7. Aara                     Připravil Fr. Záloha 

Tajenka z minula: v novém roce nové úspěchy 
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 Fryštácký živý Betlém 2014 
Dominika Zelinková se svými rodiči 
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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 bratři a sestry, 

„Není slabý, kdo se opírá o Boha“, 

praví svatý František Xaverský a 

má naprostou pravdu. Snad každý 

z nás jsme si v uplynulém roce 

uvědomili jeho pomoc a ochranu. 

Svatý Don Bosco, jehož si v tomto 

roce zvláště připomínáme, jelikož 16. srpna 2015 uplyne 200 let od 

jeho narození, zase říkával, že je vše třeba konat s Matkou Boží, 

Pannou Marií. V jejím jménu jsme začali tento rok. Rád všem 

farníkům děkuji za veškerou pomoc, za Vaše činy a modlitby a prosím 

o přízeň i v novém roce 2015. Nechť nás provází přímluva Panny 

Marie a Dona Boska. 

     Vše dobré, především Boží požehnání a zdraví přeje otec Miroslav. 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 
Připomínáme, že letos se koná už 15. 

ročník Tříkrálové sbírky České katolické 

charity. Vybírat se opět bude na účely 

potřebných nejen v našem okolí, ale i ve 

světě. Koledníci se do ulic Fryštáku a k 

vašim dveřím vydají o druhém lednovém 

víkendu (ve dnech 9. – 11. 1. 2015).  

 

Předem velký dík za Vaši projevenou štědrost i v nadcházející 

sbírce roku 2015. 

                         Za dobrovolnou Charitu Fryšták Jana Jasenská. 

 

 
ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Lepší malou křivdu snésti, nežli velký proces vésti. 

* Manželství bez dětí je jako den bez sluníčka. 

* Mnoho psů, zajícova smrt. 

* Moudrý se umí i od hloupého poučit. 

* Mlať, dokud se mlátí, mluv, dokud tě poslouchají. 

* Mír v duší má, kdo se nehněvá. 

* Máš li příjmy početné, měj i srdce šlechetné. 

* Mluviti zlato, mlčeti stříbro. 

* Nehraď se plotem, ale hraď se přáteli. 

* Není hospůdky, aby nebylo půtky. 
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                                                                    KALENDÁRIUM LEDEN 2015 
  1.1.   Slavnost Panny Marie, Matky Boží 

  2.1.   Památka svatých Basila Velikého a Řehoře Naziánského 

  4.1.   2. neděle vánoční 

  6.1. Slavnost Zjevení Páně – Tří králů  

11.1.   Křest Páně 

17.1.   Památka svatého Antonína, opata 

18.1.   2. neděle v mezidobí 

24.1.   Památka svatého Františka Saleského 

25.1.   3. neděle v mezidobí 

26.1.   Památka sv. Timoteje a Tita 

28.1. Památka svatého Tomáše Akvinského 

31.1.   Památka svatého Jana Boska  

 

 

Přežili jste Vánoce? 

Dejte se zas do práce. 

Však jen do té co Vás baví, 

dokud ještě slouží zdraví. 

 

Užívejte si svůj věk, 

Pánu projevte Váš vděk. 

Nemusíte žít ve slávě 

nestoupejte na hrábě. 

Fr. Záloha 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

FRYŠTÁCKÁ FARNOST DĚKUJE ZDV FRYŠTÁK ZA POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO 

DARU VE VÝŠI 50. TISÍC KORUN NA OPRAVY NAŠEHO KOSTELA. 

 

POZVÁNKA 

Fryštácká farnost Vás 

srdečně zve na tradiční 

Vánoční koncert smíšeného 

pěveckého sboru Radost ze 

Štípy, který se uskuteční 

v neděli 4. ledna 2015 od 

15 hodin v kostele 

svatého Mikuláše. 

Uslyšíte vánoční mši Milana 

Přívary pro sbor a komorní 

orchestr. Těšíme se na Vaši 

hojnou účast. 
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ROK 2014  
PŘÍJMY 

     DOTACE  FOND KULTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE 
 

275 400 

 
FOND REGENERACE MĚST. PAM. ZÓN 200 000 

 
MĚSTO FRYŠTÁK 

  
377 001 

SBÍRKY KOSTELNÍ SBÍRKY 
  

538 000 

 
DARY  

    
348 000 

OSTATNÍ PŘÍJMY - NÁJMY 
   

19 800 

PŘÍJMY CELKEM 
    

1 .758 201 

VÝDAJE 
     STAVEBNÍ PRÁCE 
     

 
OPRAVA STŘECHY 

  
1. 316 433 

 
STAVEBNÍ DOZOR 

  
47 164 

 PROJEKT NA OPRAVY KAMENNÝCH PRVKŮ 6 500 

 
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU 13 715 

 
OPRAV ŘÍMSY NA FAŘE 

  
34 088 

 
NÁTĚR FASÁDY KOSTELA 

  
35 600 

NÁKL. NA ENERGIE 
     

 
PLYN 

    
74 850 

 
ELEKTRO 

    
81 500 

 
VODA 

    
10 050 

ODESLANÉ SBÍRKY 
     

 
SEMINÁŘ 

    
5 860 

 
CHARITA 

    
7 805 

 
MISIE 

    
6 364 

 
HALÉŘ SV. PETRA 

  
6 933 

 
CÍRKEVNÍ ŠKOLY 

  
6 450 

 
OSTATNÍ 

    
14 360 

OSTATNÍ NÁKLADY 
     

 
BOHOSLUŽEBNÉ VÝDAJE 

  
31 800 

 
DROBNÝ MATERIÁL 

  
37 095 

 
ODVODY NA ARCIBISKUPSTVÍ 

 
35 100 

 
OSTATNÍ 

    
9 490 

VÝDAJE CELKEM 
    

1. 781 157 
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ŽIVÝ BETLÉM 2014  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce ve Fryštáku už si snad většina z nás ani nedovede představit 

bez živého Betléma. V tradičním termínu 25. 12. se náměstí Míru opět 

sešly na tři stovky Fryštačanů, aby si společně připomenuly narození 

Pána Ježíše. Děkujeme všem účinkujícím i organizátorům za skvělé 

zvládnutí akce. Poděkování patří také firmě Rudolf za zapůjčení pódia. 

V neposlední řadě děkujeme i Vám, kteří jste svými dary podpořili 

potřebné. Letos se vybralo 16.000 korun a vybrané prostředky byly 

poskytnuty humanitární organizaci Člověk v tísni na Sbírku pro lidi 

postižené válkou na Ukrajině. 

Vaši další případnou finanční podporu můžete poskytnout přímo na 

konto sbírky SOS Ukrajina 93209320/0300  

nebo pomocí SMS ve tvaru 

DMS SOSUKRAJINA na číslo 87777 

případně prostřednictvím webových stránek www.clovekvtisni.cz 

Člověk v tísni již na tuto pomoc uvolnil 8 milionů korun z veřejné 

sbírky SOS Ukrajina.  

Děkujeme Vám za Vaši nezištnou pomoc. 

                                                                                                  -pn- 

 

 

 

 

 

 
Roli „svaté rodiny“  

si tentokrát zahráli 
manželé Leoš a 

Markéta Zelinkovi  
se svou dcerou 

Dominikou. 

 



VOLNO 
    Zatím volno 
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VÁNOČNÍ KONCERT PRAMENŮ 
 

         
 
 

 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V programu se představily 

nejenom děti, ale i jejich 

rodiče. 

 

 

Několika fotografiemi se vracíme k Vánočnímu koncertu CM Prameny, 

který se už tradičně uskutečnil 26. prosince (na svátek sv. Štěpána) 

v našem kostele. Diváci mohli slyšet nejenom oblíbené koledy, ale také 

písně z vlastní tvorby autorského dua Vlasta Kunstová a Richard 

Hovadík. Zcela zaplněný kostel po skončení koncertu poděkoval 

účinkujícím dlouhotrvajícím potleskem. Za krásný koncert moc děkuje 

všem zúčastněným i vedení farnosti.                                          -pn- 

         UPOZORNĚNÍ 

Pro ty z Vás, kterým už přestává sloužit sluch jsme nainstalovali v levé 

zadní části kostela dvě místa, kde je možné připojit individuální 

sluchátka s možností zesílení zvuku. Sluchátka jsou pro Vás připravena 

v sakristii a místa jsou označena cedulkami. V případě nejasností Vám 

pan kostelník Košák podá podrobnější informace. 
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PŘEČTĚTE SI…  
„Jmenuji se Giulia a je mi čtrnáct, 

pro upřesnění ‒ narodila jsem se 

3. března 1997 v italském městě 

Bergamo. Mám devítiletého bratra 

Davida a rodiče, které mám velmi 

ráda. Vždycky jsem byla taková 

normální holka, snílek, a přála 

jsem si prožít dobrodružství jako 

ve fantastických filmech.  

A právě 1. srpna 2009 tohle mé 

dobrodružství začalo s nateklou 

rukou (levou)…  

Otok byl po několika vyšetřeních 

diagnostikován jako nádor a 

musela jsem kvůli němu 

podstoupit dlouhou sérii 

chemoterapií. Sním o tom, že 

napíšu knížku a budu vám 

vyprávět příběh. Je to můj vlastní 

příběh“. 

Silné, ale radostné svědectví z deníku a dopisů čtrnáctileté italské 

dívky, která vážně onemocněla a po dva roky bojovala o život. I když 

věděla, že její boj bude asi marný, nesly se tyto dva roky ve znamení 

radosti ze života, umění vidět věci jinak, než je běžně vnímáme,  

a prohloubení její víry.  

„Vždycky jsem se modlila o milost uzdravení pro druhé lidi, ale v 

poslední době, když se cítím velmi špatně, se modlím také o 

uzdravení pro sebe. Abych byla upřímná, často myslím na to, jaký by 

mohl být můj život, kdybych se uzdravila, a naopak, jaké to asi bude 

tam, na onom světě, a co bude s mojí rodinou, jestli se vydám na 

tuto cestu... 

Nyní totiž vím, že můj životní příběh může skončit jen dvěma 

způsoby: buď se úplně uzdravím, což by byl zázrak, a o toto 

uzdravení prosím našeho Pána, protože mám hodně plánů, které bych 

chtěla uskutečnit a ráda bych je uskutečnila právě já, anebo se 

setkám s Pánem, což je taky nádherné. Oba konce jsou hezké. 

Knížku Giulie Gabrieli „Jednou nohou v nebi“ vydalo nakladatelství 

Paulínky a pokud chcete vědět, jak tento strhující příběh dopadl 

doporučujeme Vám si ji zakoupit a přečíst.                                

 -pn- 

 

ČTENÁŘI A MILOVNÍCI KRÁSNÝCH KNIH - SPOJME SE  

 
 

 

 

 

 

 

Tradiční  

„štěpánský“ 

koncert  

CM Prameny 

v našem 

farním 
kostele. 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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PREZENTACE NOVÉ KNIHY VÍTA NĚMCE – AUGUSTIN ŠTANCL   
        

Autor knihy   

 Vít Němec 

si připravil 

zajímavou 

prezentaci  

o životě 

tohoto 

salesiánského 

spolupracovníka. 

 

 

 

 

 

 

 

Pamětník – předseda Matice  

Cyrilometodějské pan Josef  

Vlček, který s Mons.  

Augustinem Štanclem  

úzce spolupracoval. 

 

 

 

V sobotu 13. prosince se v Disu uskutečnila mše svatá za Mons. 

Augustina Štancla, který se (vedle P. Ignáce Stuchlého) velmi 

zasloužil o rozvoj salesiánského hnutí v českých zemích. Byla součástí 

prezentace stejnojmenné nové knihy našeho spolupracovníka Mgr. 

Víta Němce. Po skončení mše svaté mohli všichni zúčastnění 

vyslechnout přednášku, ve které se dozvěděli více o životě a práci 

tohoto kněze. Své vzpomínky připojil také blízký příbuzný – MUDr. 

Igor Stancl, CSc. z Uherského Hradiště a pamětník pan Josef Vlček 

předseda Matice cyrilometodějské, Štanclův spolupracovník v Matici 

po druhé světové válce, od roku 1932 student v salesiánském ústavu 

ve Fryštáku. Mons. Štancl od roku 1920 všestranně podporoval 

salesiány, sháněl peníze, posílal do Itálie na studia chlapce z Moravy. 

Zakoupil pro salesiány první dům v českých zemích ve Fryštáku. 

Byl přítelem a spolupracovníkem Staříčka Stuchlého, se kterým si 

řadu let dopisoval. Zemřel v roce 1962 ve věku 91 let v Senohrabech 

u Prahy, ale podle svého přání byl pohřben ve Fryštáku ve společném  

hrobě s P. Ignácem Stuchlým. Novou knihu Víta Němce si můžete 

zakoupit v kostele nebo také v DISu a ve fryštácké knihovně.      -pn- 
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    DANIEL ANGE – PRAMEN RADOSTI  
MYŠLENKY NA TENTO MĚSÍC 

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří   

 

 Křesťanství není snadné, ale je radostné. Je totiž založeno na 

nekonečné radosti Boží. 

 Život vítězí pouze tam, kde je radost. 

 Bůh je radost a svatost spočívá v přebývání ve stálé radosti. 

 Krása radosti je stejně důležitá jako krása lásky. 

 Bůh nemůže jinak než milovat. A nemůže jinak než z této 

lásky čerpat radost. 

 Velkou mocí bylo vše stvořeno z ničeho, s velkou moudrostí 

bylo vše stvořeno krásné, s velkou laskavostí bylo vše 

stvořeno užitečné. 

 Abychom získali radostný dar Ducha svatého, je nezbytné 

milovat církev.  

 Člověk je skutečným člověkem jen díky radosti, stejně jako 

potok je potokem jen díky prameni. 

 Neodkládejte odhodlání vydat se po cestě svatosti, až budete 

starší! 

 V jednom úsměvu je víc kilowattů než ve všech elektrických 

proudech světa (a navíc zadarmo). 

 Když člověk dosáhne pokoje, může vylévat na ostatní světlo, 

které osvěcuje jeho ducha. 

 Radost se nedá zadržet, nedá se žárlivě střežit. Nemůže než se 

rozdávat, rozlévat, stejně jako světlo nemůže jinak než zářit. 

 Když se radost nesdílí, postupně vyschne a zmizí. Buďte 

apoštoly radosti!  

 Neusiluj než o věci, kterými uděláš radost Bohu. 

 Skutečná radost je výhra, které nedosáhneme bez 

dlouhodobého a těžkého boje. Tajemství vítězství vlastní 

Kristus. 

 Buďte odleskem Božího světla na zemi! 

 Nestanete se zítra dospělými, kteří jsou šťastní, pokud 

nebudete dnes dětmi, které si, 

jak vyrůstají, dokážou uchovat tajemství radosti.  

 Boží radost nám byla dána do vínku při křtu, ale musíme si ji 

pomalu osvojovat. Po celou dobu svého života. 

 Abych mohl svůj život prožít v Duchu svatém, musím ho znát, 

objevit ho, milovat ho. 

Jak bychom mohli žít s někým, koho nemilujeme. 

 Snadněji se světlo stane tmou, než aby skutečný křesťan 

přestal zářit.                                                         

    vybrala js 

. 

 
 

 

 



volnivol 
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NOVÁ EVANGELIZACE – 1. DÍL – MODELY EVANGELIZACE 
Moto: Klíčové znamení Kristova učedníka je touha 

evangelizovat - Jan Pavel II - „ Nové jaro přichází do církve“     

1/ Model evangelizace – vyučování svátostí 

Je to tradiční model převládající poslední stovky let. Předpokládá, že 

všichni křesťané jsou evangelizováni při křtu a biřmování a žijí v 

křesťanském společenství. Svátosti prohlubují a zesilují tuto 

evangelizaci.  Evangelizace se vidí jako výuka učení a praxe Církve a 

dotýká se hlavně lidské mysli. 

Víra je definována jako souhlas rozumu a vůle s tím, co Církev 

učí ve jménu Krista. 

Výhody:  

 jde o tradiční model 

 model je srozumitelný, protože učení Církve ja jasné 

 není příliš vyžadující, co je týče postoje lidí 

 nemá velké nároky na vzdělání a schopnosti  

Nevýhody:           

 zaměřuje se spíše na Boha a ne na Krista . ( Většina katolíků 

je deistů a ne křesťanů – hovoří o Bohu, věří Bohu, ale 

málokdy hovoří o Ježíši a znají něco o Jeho osobě .  

 Málo katolíků Ježíše zná osobně a z toho důvodu málokdy čtou 

Bibli  (p. R. Cantalamessa  - papežský kazatel)                          

 ne vždy po katechizování a přijetí svátostí jsou lidé 

evangelizováni (příklad po biřmování řada katolíků opouští 

církev  - důsledek toho, že nebyli evangelizováni) 

Socilologie o dnešní době říká, že v ní dochází k velkému posunu v 

kultuře. Je to posun od kultury založené na AUTORITĚ MOCI ke 

kultuře spočívající na ZÁŽITKU a  ZKUŠENOSTI a  tento posun 

ovlivňuje i náboženství. 

Náboženství se pohybují od náboženství založených na AUTORITĚ 

MOCI k náboženství založených na AUTORITĚ ZKUŠENOSTI.   

Model č. 1 klade důraz na autoritu duchovenstva a nauky a klade 

malý důraz na zkušenost. Má tendenci být neosobní a abstraktní.  

V minulé době dobře formoval lidi na cestě ke svatosti, ale v 

dnešní kultuře se jeho účinnost snižuje. 

2/ Model evangelizace – kerygmaticko-charismatický 

Je to model objevující se v katolické církvi po II. Vatikánském koncilu. 

Klade důraz na zkušenost. 

Příklad: Ježíš odpouští hříchy - máš i ty zkušenost, že ti bylo 

odpuštěno? Bůh tě miluje – prožil jsi to? 

Tento model nepředpokládá, že pokřtěný a biřmovaný člen Církve 

musí být nutně evangelizován (svátosti byly uděleny platně, ale lidé 

nebyli osobní vírou schopni přivlastnit si je a prožít jejich osvobozující 

sílu ve svém životě – důkaz: je to vidět na jejich životech, žijí jako 

pokřtění nebo biřmovaní pohané). 
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Zaměření modelu: 

 zakládní evangelizace (tj. hlásání kerygma – tj. základů 

křesťanského učení)     

 katecheze až po osobním setkání s Kristem, Jeho Láskou a 

Milosrdenstvím, protože až pak je účinná  

 evangelizace v síle Ducha Svatého (kázání, skutky moci, síla 

modlitby, znamení, uzdravování, charismata DS) 

Model je založen ve víře jako důvěře v Ježíše Krista. Víra je ve 

své podstatě otevřenost lidského srdce k Božímu sebesdílení v 

Božím Duchu – víra je osobní věc (Jan Pavel II.)  

Výhody:   -  

 nepředpokládá se, že dospělí jsou evangelizováni 

 hlásání základů víry - kerygma 

 je zaměřen na zkušenost v kultuře preferující zážitek  

 svědectví o Bohu skrze skutky a znamení – radostná zvěst 

v akci je to model církve zobrazený v Novém Zákoně 

Nevýhody:           

 může být sebestředná, pokud hlasatel hovoří jen o své 

zkušenosti s Ježíšem, jen o moci své modlitby apod. 

 může být nedostatek zájmu o učení Církve 

 může být neschopnost dělat praktické věci (Charitní činnost 

pro trpící, spravedlnost pro utlačované)  

3/ Model evangelizace – rozvinutí praxe 

 Je to nový model vycházející z teologie osvobození a dávající 

důraz na praktickou činnost. Říká, že nepřinášíme evangelium 

chudým, protože Ježíš je již mezi chudými. Evangelizovat 

znamená otevřít chudým oči vůči Tomu, který je již přítomný 

skrze milosrdenství a Lásku. Hlásá nutnost osvobození skrze 

změnu hříšné struktury společnosti. Evangelizace je téměř 

bojem za sociální spravednost. Model je velmi kritický k 

ostatním modelům evangelizace a obviňuje je z interpretace 

evangelia z pohledu střední buržoazní vrstvy. 

Výhody: 

 oslovuje chudé 

 je v přední linii boje za sociální spravedlnost 

Nevýhody:  

 nebezpečí, že náboženství zůstane jen na lidské rovině 

 teologie je ovlivněna marxistickou filozofií 

 často postrádá hloubku duchovního života 

 v zemích Latinské Ameriky je patrný odliv miliónů věřích do 

letničních církví 

 

 Žádný model není úplný, má pouze částečnou pravdu. 

Připravil -lk- 

 
 
 



volnivol 
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NOVÁ EVANGELIZACE – 1. DÍL – MODELY EVANGELIZACE 
Moto: Klíčové znamení Kristova učedníka je touha 

evangelizovat - Jan Pavel II - „ Nové jaro přichází do církve“     

1/ Model evangelizace – vyučování svátostí 

Je to tradiční model převládající poslední stovky let. Předpokládá, že 

všichni křesťané jsou evangelizováni při křtu a biřmování a žijí v 

křesťanském společenství. Svátosti prohlubují a zesilují tuto 

evangelizaci.  Evangelizace se vidí jako výuka učení a praxe Církve a 

dotýká se hlavně lidské mysli. 

Víra je definována jako souhlas rozumu a vůle s tím, co Církev 

učí ve jménu Krista. 

Výhody:  

 jde o tradiční model 

 model je srozumitelný, protože učení Církve ja jasné 

 není příliš vyžadující, co je týče postoje lidí 

 nemá velké nároky na vzdělání a schopnosti  

Nevýhody:           

 zaměřuje se spíše na Boha a ne na Krista . ( Většina katolíků 

je deistů a ne křesťanů – hovoří o Bohu, věří Bohu, ale 

málokdy hovoří o Ježíši a znají něco o Jeho osobě .  

 Málo katolíků Ježíše zná osobně a z toho důvodu málokdy čtou 

Bibli  (p. R. Cantalamessa  - papežský kazatel)                          

 ne vždy po katechizování a přijetí svátostí jsou lidé 

evangelizováni (příklad po biřmování řada katolíků opouští 

církev  - důsledek toho, že nebyli evangelizováni) 

Socilologie o dnešní době říká, že v ní dochází k velkému posunu v 

kultuře. Je to posun od kultury založené na AUTORITĚ MOCI ke 

kultuře spočívající na ZÁŽITKU a  ZKUŠENOSTI a  tento posun 

ovlivňuje i náboženství. 

Náboženství se pohybují od náboženství založených na AUTORITĚ 

MOCI k náboženství založených na AUTORITĚ ZKUŠENOSTI.   

Model č. 1 klade důraz na autoritu duchovenstva a nauky a klade 

malý důraz na zkušenost. Má tendenci být neosobní a abstraktní.  

V minulé době dobře formoval lidi na cestě ke svatosti, ale v 

dnešní kultuře se jeho účinnost snižuje. 

2/ Model evangelizace – kerygmaticko-charismatický 

Je to model objevující se v katolické církvi po II. Vatikánském koncilu. 

Klade důraz na zkušenost. 

Příklad: Ježíš odpouští hříchy - máš i ty zkušenost, že ti bylo 

odpuštěno? Bůh tě miluje – prožil jsi to? 

Tento model nepředpokládá, že pokřtěný a biřmovaný člen Církve 

musí být nutně evangelizován (svátosti byly uděleny platně, ale lidé 

nebyli osobní vírou schopni přivlastnit si je a prožít jejich osvobozující 

sílu ve svém životě – důkaz: je to vidět na jejich životech, žijí jako 

pokřtění nebo biřmovaní pohané). 

 

Zaměření modelu  - zakládní evangelizace ( tj. hlásání kerygma – tj. 
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Zaměření modelu: 

 zakládní evangelizace (tj. hlásání kerygma – tj. základů 

křesťanského učení)     

 katecheze až po osobním setkání s Kristem, Jeho Láskou a 

Milosrdenstvím, protože až pak je účinná  

 evangelizace v síle Ducha Svatého (kázání, skutky moci, síla 

modlitby, znamení, uzdravování, charismata DS) 

Model je založen ve víře jako důvěře v Ježíše Krista. Víra je ve 

své podstatě otevřenost lidského srdce k Božímu sebesdílení v 

Božím Duchu – víra je osobní věc (Jan Pavel II.)  

Výhody:   -  

 nepředpokládá se, že dospělí jsou evangelizováni 

 hlásání základů víry - kerygma 

 je zaměřen na zkušenost v kultuře preferující zážitek  

 svědectví o Bohu skrze skutky a znamení – radostná zvěst 

v akci je to model církve zobrazený v Novém Zákoně 

Nevýhody:           

 může být sebestředná, pokud hlasatel hovoří jen o své 

zkušenosti s Ježíšem, jen o moci své modlitby apod. 

 může být nedostatek zájmu o učení Církve 

 může být neschopnost dělat praktické věci (Charitní činnost 

pro trpící, spravedlnost pro utlačované)  

3/ Model evangelizace – rozvinutí praxe 

 Je to nový model vycházející z teologie osvobození a dávající 

důraz na praktickou činnost. Říká, že nepřinášíme evangelium 

chudým, protože Ježíš je již mezi chudými. Evangelizovat 

znamená otevřít chudým oči vůči Tomu, který je již přítomný 

skrze milosrdenství a Lásku. Hlásá nutnost osvobození skrze 

změnu hříšné struktury společnosti. Evangelizace je téměř 

bojem za sociální spravednost. Model je velmi kritický k 

ostatním modelům evangelizace a obviňuje je z interpretace 

evangelia z pohledu střední buržoazní vrstvy. 

Výhody: 

 oslovuje chudé 

 je v přední linii boje za sociální spravedlnost 

Nevýhody:  

 nebezpečí, že náboženství zůstane jen na lidské rovině 

 teologie je ovlivněna marxistickou filozofií 

 často postrádá hloubku duchovního života 

 v zemích Latinské Ameriky je patrný odliv miliónů věřích do 

letničních církví 

 

 Žádný model není úplný, má pouze částečnou pravdu. 

Připravil -lk- 

 
 
 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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PREZENTACE NOVÉ KNIHY VÍTA NĚMCE – AUGUSTIN ŠTANCL   
        

Autor knihy   

 Vít Němec 

si připravil 

zajímavou 

prezentaci  

o životě 

tohoto 

salesiánského 

spolupracovníka. 

 

 

 

 

 

 

 

Pamětník – předseda Matice  

Cyrilometodějské pan Josef  

Vlček, který s Mons.  

Augustinem Štanclem  

úzce spolupracoval. 

 

 

 

V sobotu 13. prosince se v Disu uskutečnila mše svatá za Mons. 

Augustina Štancla, který se (vedle P. Ignáce Stuchlého) velmi 

zasloužil o rozvoj salesiánského hnutí v českých zemích. Byla součástí 

prezentace stejnojmenné nové knihy našeho spolupracovníka Mgr. 

Víta Němce. Po skončení mše svaté mohli všichni zúčastnění 

vyslechnout přednášku, ve které se dozvěděli více o životě a práci 

tohoto kněze. Své vzpomínky připojil také blízký příbuzný – MUDr. 

Igor Stancl, CSc. z Uherského Hradiště a pamětník pan Josef Vlček 

předseda Matice cyrilometodějské, Štanclův spolupracovník v Matici 

po druhé světové válce, od roku 1932 student v salesiánském ústavu 

ve Fryštáku. Mons. Štancl od roku 1920 všestranně podporoval 

salesiány, sháněl peníze, posílal do Itálie na studia chlapce z Moravy. 

Zakoupil pro salesiány první dům v českých zemích ve Fryštáku. 

Byl přítelem a spolupracovníkem Staříčka Stuchlého, se kterým si 

řadu let dopisoval. Zemřel v roce 1962 ve věku 91 let v Senohrabech 

u Prahy, ale podle svého přání byl pohřben ve Fryštáku ve společném  

hrobě s P. Ignácem Stuchlým. Novou knihu Víta Němce si můžete 

zakoupit v kostele nebo také v DISu a ve fryštácké knihovně.      -pn- 
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    DANIEL ANGE – PRAMEN RADOSTI  
MYŠLENKY NA TENTO MĚSÍC 

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří   

 

 Křesťanství není snadné, ale je radostné. Je totiž založeno na 

nekonečné radosti Boží. 

 Život vítězí pouze tam, kde je radost. 

 Bůh je radost a svatost spočívá v přebývání ve stálé radosti. 

 Krása radosti je stejně důležitá jako krása lásky. 

 Bůh nemůže jinak než milovat. A nemůže jinak než z této 

lásky čerpat radost. 

 Velkou mocí bylo vše stvořeno z ničeho, s velkou moudrostí 

bylo vše stvořeno krásné, s velkou laskavostí bylo vše 

stvořeno užitečné. 

 Abychom získali radostný dar Ducha svatého, je nezbytné 

milovat církev.  

 Člověk je skutečným člověkem jen díky radosti, stejně jako 

potok je potokem jen díky prameni. 

 Neodkládejte odhodlání vydat se po cestě svatosti, až budete 

starší! 

 V jednom úsměvu je víc kilowattů než ve všech elektrických 

proudech světa (a navíc zadarmo). 

 Když člověk dosáhne pokoje, může vylévat na ostatní světlo, 

které osvěcuje jeho ducha. 

 Radost se nedá zadržet, nedá se žárlivě střežit. Nemůže než se 

rozdávat, rozlévat, stejně jako světlo nemůže jinak než zářit. 

 Když se radost nesdílí, postupně vyschne a zmizí. Buďte 

apoštoly radosti!  

 Neusiluj než o věci, kterými uděláš radost Bohu. 

 Skutečná radost je výhra, které nedosáhneme bez 

dlouhodobého a těžkého boje. Tajemství vítězství vlastní 

Kristus. 

 Buďte odleskem Božího světla na zemi! 

 Nestanete se zítra dospělými, kteří jsou šťastní, pokud 

nebudete dnes dětmi, které si, 

jak vyrůstají, dokážou uchovat tajemství radosti.  

 Boží radost nám byla dána do vínku při křtu, ale musíme si ji 

pomalu osvojovat. Po celou dobu svého života. 

 Abych mohl svůj život prožít v Duchu svatém, musím ho znát, 

objevit ho, milovat ho. 

Jak bychom mohli žít s někým, koho nemilujeme. 

 Snadněji se světlo stane tmou, než aby skutečný křesťan 

přestal zářit.                                                         

    vybrala js 

. 

 
 

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 
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VÁNOČNÍ KONCERT PRAMENŮ 
 

         
 
 

 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V programu se představily 

nejenom děti, ale i jejich 

rodiče. 

 

 

Několika fotografiemi se vracíme k Vánočnímu koncertu CM Prameny, 

který se už tradičně uskutečnil 26. prosince (na svátek sv. Štěpána) 

v našem kostele. Diváci mohli slyšet nejenom oblíbené koledy, ale také 

písně z vlastní tvorby autorského dua Vlasta Kunstová a Richard 

Hovadík. Zcela zaplněný kostel po skončení koncertu poděkoval 

účinkujícím dlouhotrvajícím potleskem. Za krásný koncert moc děkuje 

všem zúčastněným i vedení farnosti.                                          -pn- 

         UPOZORNĚNÍ 

Pro ty z Vás, kterým už přestává sloužit sluch jsme nainstalovali v levé 

zadní části kostela dvě místa, kde je možné připojit individuální 

sluchátka s možností zesílení zvuku. Sluchátka jsou pro Vás připravena 

v sakristii a místa jsou označena cedulkami. V případě nejasností Vám 

pan kostelník Košák podá podrobnější informace. 
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PŘEČTĚTE SI…  
„Jmenuji se Giulia a je mi čtrnáct, 

pro upřesnění ‒ narodila jsem se 

3. března 1997 v italském městě 

Bergamo. Mám devítiletého bratra 

Davida a rodiče, které mám velmi 

ráda. Vždycky jsem byla taková 

normální holka, snílek, a přála 

jsem si prožít dobrodružství jako 

ve fantastických filmech.  

A právě 1. srpna 2009 tohle mé 

dobrodružství začalo s nateklou 

rukou (levou)…  

Otok byl po několika vyšetřeních 

diagnostikován jako nádor a 

musela jsem kvůli němu 

podstoupit dlouhou sérii 

chemoterapií. Sním o tom, že 

napíšu knížku a budu vám 

vyprávět příběh. Je to můj vlastní 

příběh“. 

Silné, ale radostné svědectví z deníku a dopisů čtrnáctileté italské 

dívky, která vážně onemocněla a po dva roky bojovala o život. I když 

věděla, že její boj bude asi marný, nesly se tyto dva roky ve znamení 

radosti ze života, umění vidět věci jinak, než je běžně vnímáme,  

a prohloubení její víry.  

„Vždycky jsem se modlila o milost uzdravení pro druhé lidi, ale v 

poslední době, když se cítím velmi špatně, se modlím také o 

uzdravení pro sebe. Abych byla upřímná, často myslím na to, jaký by 

mohl být můj život, kdybych se uzdravila, a naopak, jaké to asi bude 

tam, na onom světě, a co bude s mojí rodinou, jestli se vydám na 

tuto cestu... 

Nyní totiž vím, že můj životní příběh může skončit jen dvěma 

způsoby: buď se úplně uzdravím, což by byl zázrak, a o toto 

uzdravení prosím našeho Pána, protože mám hodně plánů, které bych 

chtěla uskutečnit a ráda bych je uskutečnila právě já, anebo se 

setkám s Pánem, což je taky nádherné. Oba konce jsou hezké. 

Knížku Giulie Gabrieli „Jednou nohou v nebi“ vydalo nakladatelství 

Paulínky a pokud chcete vědět, jak tento strhující příběh dopadl 

doporučujeme Vám si ji zakoupit a přečíst.                                

 -pn- 

 

ČTENÁŘI A MILOVNÍCI KRÁSNÝCH KNIH - SPOJME SE  

 
 

 

 

 

 

 

Tradiční  

„štěpánský“ 

koncert  

CM Prameny 

v našem 

farním 
kostele. 
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ROK 2014  
PŘÍJMY 

     DOTACE  FOND KULTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE 
 

275 400 

 
FOND REGENERACE MĚST. PAM. ZÓN 200 000 

 
MĚSTO FRYŠTÁK 

  
377 001 

SBÍRKY KOSTELNÍ SBÍRKY 
  

538 000 

 
DARY  

    
348 000 

OSTATNÍ PŘÍJMY - NÁJMY 
   

19 800 

PŘÍJMY CELKEM 
    

1 .758 201 

VÝDAJE 
     STAVEBNÍ PRÁCE 
     

 
OPRAVA STŘECHY 

  
1. 316 433 

 
STAVEBNÍ DOZOR 

  
47 164 

 PROJEKT NA OPRAVY KAMENNÝCH PRVKŮ 6 500 

 
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU 13 715 

 
OPRAV ŘÍMSY NA FAŘE 

  
34 088 

 
NÁTĚR FASÁDY KOSTELA 

  
35 600 

NÁKL. NA ENERGIE 
     

 
PLYN 

    
74 850 

 
ELEKTRO 

    
81 500 

 
VODA 

    
10 050 

ODESLANÉ SBÍRKY 
     

 
SEMINÁŘ 

    
5 860 

 
CHARITA 

    
7 805 

 
MISIE 

    
6 364 

 
HALÉŘ SV. PETRA 

  
6 933 

 
CÍRKEVNÍ ŠKOLY 

  
6 450 

 
OSTATNÍ 

    
14 360 

OSTATNÍ NÁKLADY 
     

 
BOHOSLUŽEBNÉ VÝDAJE 

  
31 800 

 
DROBNÝ MATERIÁL 

  
37 095 

 
ODVODY NA ARCIBISKUPSTVÍ 

 
35 100 

 
OSTATNÍ 

    
9 490 

VÝDAJE CELKEM 
    

1. 781 157 
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Vánoce ve Fryštáku už si snad většina z nás ani nedovede představit 

bez živého Betléma. V tradičním termínu 25. 12. se náměstí Míru opět 

sešly na tři stovky Fryštačanů, aby si společně připomenuly narození 

Pána Ježíše. Děkujeme všem účinkujícím i organizátorům za skvělé 

zvládnutí akce. Poděkování patří také firmě Rudolf za zapůjčení pódia. 

V neposlední řadě děkujeme i Vám, kteří jste svými dary podpořili 

potřebné. Letos se vybralo 16.000 korun a vybrané prostředky byly 

poskytnuty humanitární organizaci Člověk v tísni na Sbírku pro lidi 

postižené válkou na Ukrajině. 

Vaši další případnou finanční podporu můžete poskytnout přímo na 

konto sbírky SOS Ukrajina 93209320/0300  

nebo pomocí SMS ve tvaru 

DMS SOSUKRAJINA na číslo 87777 

případně prostřednictvím webových stránek www.clovekvtisni.cz 

Člověk v tísni již na tuto pomoc uvolnil 8 milionů korun z veřejné 

sbírky SOS Ukrajina.  

Děkujeme Vám za Vaši nezištnou pomoc. 

                                                                                                  -pn- 

 

 

 

 

 

 
Roli „svaté rodiny“  

si tentokrát zahráli 
manželé Leoš a 

Markéta Zelinkovi  
se svou dcerou 

Dominikou. 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 bratři a sestry, 

„Není slabý, kdo se opírá o Boha“, 

praví svatý František Xaverský a 

má naprostou pravdu. Snad každý 

z nás jsme si v uplynulém roce 

uvědomili jeho pomoc a ochranu. 

Svatý Don Bosco, jehož si v tomto 

roce zvláště připomínáme, jelikož 16. srpna 2015 uplyne 200 let od 

jeho narození, zase říkával, že je vše třeba konat s Matkou Boží, 

Pannou Marií. V jejím jménu jsme začali tento rok. Rád všem 

farníkům děkuji za veškerou pomoc, za Vaše činy a modlitby a prosím 

o přízeň i v novém roce 2015. Nechť nás provází přímluva Panny 

Marie a Dona Boska. 

     Vše dobré, především Boží požehnání a zdraví přeje otec Miroslav. 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 
Připomínáme, že letos se koná už 15. 

ročník Tříkrálové sbírky České katolické 

charity. Vybírat se opět bude na účely 

potřebných nejen v našem okolí, ale i ve 

světě. Koledníci se do ulic Fryštáku a k 

vašim dveřím vydají o druhém lednovém 

víkendu (ve dnech 9. – 11. 1. 2015).  

 

Předem velký dík za Vaši projevenou štědrost i v nadcházející 

sbírce roku 2015. 

                         Za dobrovolnou Charitu Fryšták Jana Jasenská. 

 

 
ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Lepší malou křivdu snésti, nežli velký proces vésti. 

* Manželství bez dětí je jako den bez sluníčka. 

* Mnoho psů, zajícova smrt. 

* Moudrý se umí i od hloupého poučit. 

* Mlať, dokud se mlátí, mluv, dokud tě poslouchají. 

* Mír v duší má, kdo se nehněvá. 

* Máš li příjmy početné, měj i srdce šlechetné. 

* Mluviti zlato, mlčeti stříbro. 

* Nehraď se plotem, ale hraď se přáteli. 

* Není hospůdky, aby nebylo půtky. 
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                                                                    KALENDÁRIUM LEDEN 2015 
  1.1.   Slavnost Panny Marie, Matky Boží 

  2.1.   Památka svatých Basila Velikého a Řehoře Naziánského 

  4.1.   2. neděle vánoční 

  6.1. Slavnost Zjevení Páně – Tří králů  

11.1.   Křest Páně 

17.1.   Památka svatého Antonína, opata 

18.1.   2. neděle v mezidobí 

24.1.   Památka svatého Františka Saleského 

25.1.   3. neděle v mezidobí 

26.1.   Památka sv. Timoteje a Tita 

28.1. Památka svatého Tomáše Akvinského 

31.1.   Památka svatého Jana Boska  

 

 

Přežili jste Vánoce? 

Dejte se zas do práce. 

Však jen do té co Vás baví, 

dokud ještě slouží zdraví. 

 

Užívejte si svůj věk, 

Pánu projevte Váš vděk. 

Nemusíte žít ve slávě 

nestoupejte na hrábě. 

Fr. Záloha 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

FRYŠTÁCKÁ FARNOST DĚKUJE ZDV FRYŠTÁK ZA POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO 

DARU VE VÝŠI 50. TISÍC KORUN NA OPRAVY NAŠEHO KOSTELA. 

 

POZVÁNKA 

Fryštácká farnost Vás 

srdečně zve na tradiční 

Vánoční koncert smíšeného 

pěveckého sboru Radost ze 

Štípy, který se uskuteční 

v neděli 4. ledna 2015 od 

15 hodin v kostele 

svatého Mikuláše. 

Uslyšíte vánoční mši Milana 

Přívary pro sbor a komorní 

orchestr. Těšíme se na Vaši 

hojnou účast. 

 

                         

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KŘÍŽOVKA NA LEDEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vodorovně: A. Francouzsky „černý“, SPZ Bratislavy, ataka. – B. III. díl 
tajenky. – C. Stavební materiál, vánoční ryby, druh hudební skladby. – D. Kniha 
islámu, vyzvati k návštěvě, vídeňský sportovní klub. – E. Německy „vrchní“, 
volání o pomoc, klid zbraní, zkr. přibližovacího radiomajáku pro přistávání letadel, 
mongolská řeka. – F. Braň se mečem, místo v poušti, SPZ Prahy, český herec 
(Jiří), místo dobývání kamene. – G. Název písmene „M“, II. díl tajenky, 
předložka. – H. Rakouské město, včelí produkt, vodní pták, město v Nigérii, 

římsky 504. – I. Blouznit, elektroda, turecká řeka.  
Svisle: 1. Velká nádoba na vaření. – 2. Luštěnina, druh doutníků. –  
3. Pokrmový tuk, jméno Nerudy. – 4. Pracovník na notářství (slovensky), řadová 

číslovka. – 5. Čistý vzduch, druh textilie. – 6. Přítok Dunaje, zařízení 
k pozorování zvěře. – 7. Vodní rostlina, švýcarská řeka. – 8. SPZ Brna- města, 
zkr. Závodu míru, Sarmat. – 9. Zkr. tiskové agentury Madagaskaru, I. díl 
tajenky. – 10. Víc než špatně, polní míra, okamžitě. – 11. Zužovati, druh pečiva. 

– 12. Puls, slovenské město. – 13. Odvětví, průhledná hmota. –  
14. Uskutečňovat kýchání, bůžek lásky. – 15. Štíhlý strom, chlapecké jméno. – 
16. Římsky 549, kopie. – 17. Rodný dům. 
Nápověda: A. Noir, E. ILS, H. Ado, 7. Aara                     Připravil Fr. Záloha 

Tajenka z minula: v novém roce nové úspěchy 
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