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DOPLŇOVAČKA NA PRÁZDNINY 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Škola života  - dokončení v tajence…  

 

1.Větší tácy.- 2. Čas k obědu.- 3. Rasa. – 4. Čtení pro děti. – 5. Obyvatelé 

hlavního města. – 6. Výsledek po úklidu. – 7. Den v týdnu. – 8. Nepřetržitě. 

– 9. Součást oběda. – 10. Macocha. – 11. Strava. – 12. Náš spisovatel 

(Karel). – 13. Darovaná věc. – 14. Výrobek. – 15. Osazené kameny podél 

silnice. – 16. České město (rodiště B. Martinů). – 17. Venuše, Země a Mars 

jsou….- 18. Léčivá bylina. 

Nápověda: Pelyněk 

 

 

Tajenka z minula – OMLUVA  

Před tajenkou totiž chyběl vysvětlující text, který zněl:  

Lepší jeden tesař na střeše, než …deset zedníků u piva. 

A ještě jedna chybička se vloudila – v nápovědě jsme místo číslice 6 označili 

G (což je sice hodně podobné, ale doufáme, že tuto malou lest všichni 

zkušení luštitelé postřehli a odhalili – děkujeme). 
 

Připravil František Záloha 
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Fryštácká farnost se loučí 
s otcem Miroslavem Dibelkou. 
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ci 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“ 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. 

 

 

 - 2 -                                  FARNÍČEK 7/16  

Na konci prázdnin odejde z naší farnosti otec Miroslav, který ve 

Fryštáku působil jedenáct let. Uběhlo to jako voda a je to dlouhá řada 

zážitků (většinou veselých – provázených vždy jeho vtipnými 

průpovídkami). Milý otče Mirku, věříme, že na svou fryštáckou farnost 

(a nás farníky) budete pamatovat ve svých modlitbách. Stejně tak 

my. Ať Vás na další cestě (ve farnosti Žernůvka) chrání a provází náš 

Pán. Ještě jednou upřímné Pán Bůh zaplať za vše, co jste ve Fryštáku 

vykonal.                                                 za redakci Farníčku  -pn- 
Vážení a milí, jak již bylo oznámeno, odcházím z Fryštáku. Poslední 

neděli v srpnu budu zde mít poslední bohoslužby. Na každý rok z těch 
jedenácti, co jsem strávil v této farnosti, bych mohl vzpomínat v 
jednotlivostech i obecně a to v převážně s velmi dobrým pocitem v 
mém srdci. Našel jsem tady  a setkal se s výbornými lidmi, možná i se 

světci. Vážím si toho, že jste mne přijali, podporovali modlitbami i 
radou, i příkladem života. Na některá svá jednání jsem hrdý, na 
některá ne. Odcházím bez sebemenší hořkosti v srdci, protože pokud 

byl někdo, kdo by mi snad chtěl ublížit, tak já o žádném takovém 
NEVÍM! 
Naopak, objevil jsem ve Fryštáku spoustu přátel, kteří mi přáli, a já 
jsem jim za to vděčný. Děkuji všem nejbližším spolupracovníkům! 
Odcházím do jiné farnosti z vůle mého představeného, který mne 
chce mít na jiném místě. Děkuji všem, kteří mne podporovali a 
pomáhali a prosím o odpuštění všechny, které jsem snad pohoršil, či 

jim ublížil.                       Přeji Vám požehnaný život.   o. Miroslav 

Milí farníci, začíná léto a já píši své poslední duchovní slovo do 

Farníčku. S komunitou spolubratří už jsem byl na dovolené. Ale Vás 

dovolená zřejmě ještě čeká. A děti si začínají užívat prázdnin. Je 

dobré si uvědomovat, jak velikým darem je čas odpočinku a jak 

úžasným darem je příroda. Pán Bůh ve své tvůrčí kreativitě opravdu 

na přírodě nešetřil. Kdo dokáže být v přírodě zticha, či vzít si 

dalekohled a podívat se do korun stromů, kdo to tam vlastně zpívá, 

bývá unešený a povznesený. Ano, z krásy přírody můžeme poznávat 

velikost Stvořitele. Chvalme našeho Pána za slunce i za déšť, za den i 

noc, za hrady, zámky, za hory i rybníky. Bůh dej, ať se Vám čas 

prázdnin a dovolených vydaří a ať posílení se můžeme vrhnout do 

další práce, s pomocí Boží. 

   Pro čas léta Vám žehná a loučí se s Vámi otec Miroslav. 

STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
Chceš-li lásku ohnivou, podlož ženu kopřivou           lidové   

I velké věci se tvoří z malých             lidové 

I čert byl krásný, když byl mladý      francouzské 

I chytrák se spálí, zvlášť když mu blbec zatopí           české 

I zajíc se odváží urážet mrtvého lva          latinské 

I opatrní ptáci bývají chyceni            norské 

Jistého přítele poznáme v nejisté situaci          latinské 

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá    české 

Jedna ruka netleská       české 

Jaký rozum, taková řeč      české 
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                                                           KALENDÁRIUM PRÁZDNINY 2016 
ČERVENEC  

  3.7. 14. neděle v mezidobí 

  5.7. Slavnost svatých Cyrila a Metoděje 

10.7. 15. neděle v mezidobí 

11.7. Svátek svatého Benedikta 

16.7. Fryštácká pouť na Svatém Hostýně 

17.7. 16. neděle v mezidobí 

22.7. Památka svaté Marie Magdalény 

24.7. 17. neděle v mezidobí 

25.7. Svátek svatého Jakuba, apoštola 

26.7. Památka svatých Jáchyma a Anny 

29.7. Památka svaté Marty 

31.7. 18. neděle v mezidobí 

SRPEN  

  1.8. Památka svatého Alfonsa z Liguori 

  4.8. Památka svatého Jana Vianneye    

  6.8. Svátek Proměnění Páně 

  7.8. 19. neděle v mezidobí 

  8.8. Památka svatého Dominika 

10.8. Svátek svatého Vařince 

11.8. Památka svaté Kláry 

14.8. 20. neděle v mezidobí 

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

20.8. Památka svatého Bernarda 

21.8. 21. neděle v mezidobí 

22.8. Památka Panny Marie Královny 

24.8. Svátek svatého Bartoloměje 

27.8. Památka svaté Moniky 

28.8. 22. neděle v mezidobí 

29.8. Umučení svatého Jana Křtitele   

 

POZVÁNKA NA SVATÝ HOSTÝN 
Fryštácká farnost Vás srdečně zve na děkovnou pouť na Svatý 

Hostýn, která se uskuteční v sobotu 16. července 2016. 

Slavnostní mše svatá – „Za poutníky“ sloužená P. Miroslavem 

Dibelkou, při které bude hrát i dechová hudba Fryštácká Javořina 

začne v 10:15.  

Odjezd autobusu z náměstí ve Fryštáku bude v 9 hodin (jízdné 

je 50 Kč).  

Po skončení mše svaté (kolem 11.30) je pro všechny přítomné 

připraven malý koncert.  

Ve 13 hodin bude následovat požehnání a rozloučení s poutníky. 

Návrat do Fryštáku je naplánován kolem 14 hodiny. 

Na Vaši účast se těší organizátoři akce. 
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PĚŠÍ POUŤ Z LUHAČOVIC NA TURZOVKU 
Pěší pouť za umělce 2016 slaví v letošním roce 10 let svého trvání.  

Po sedmi ročnících na Moravě a dvou v Čechách se opět vrací na 

Moravu, tentokrát na hranici se Slovenskem. Trasa povede z Luhačovic 

na mariánské poutní místo Turzovku na Slovensku a uskuteční se od 

neděle 31. července do soboty 6. srpna. 

Program Pěší pouti sestává z každodenního putování, společného 

slavení mše svaté s krátkou adorací. Součástí programu jsou také 

duchovní a umělecká vystoupení, pořady slova a hudby, přednášky, 

komorní koncerty. To vše je určeno nejen poutníkům, ale i veřejnosti, 

která je informována prostřednictvím propagačních materiálů 

umisťovaných na trase pouti, dále za pomoci mediálních partnerů, 

kterými jsou Radio Proglas, TV Noe, ČRo a Katolický týdeník; informace 

jsou i na webových stránkách Arcibiskupství olomouckého a 

na Facebooku. Do programu pro veřejnost patří i jednotlivé trasy v 

průběhu týdne. Zájemci se mohou přidat podle svého vlastního uvážení 

k putující skupině v jednotlivých dnech. Samotná poutnická skupina je 

limitovaná, tvoří ji společenství cca 20 lidí různého věku, profesí a 

vyznání, kteří společně putují, stravují se a přespávají ve skromných 

podmínkách různých far, klášterů atp. Doprovází je vozidlo, 

přepravující zavazadla. Poutníci si sebou nosí potřebné věci pouze pro 

jeden den. A proč pěší pouť za umělce? Pěší pouť za umělce umožňuje 

setkání s člověkem, s přírodou, s krásou kulturního bohatství naší 

země. Objevuje krásu Božího stvoření. Papež Benedikt XVI napsal v 

jedné své promluvě: „Svatý Augustin, který ve svém životě dlouho 

hledal Pravdu a byl Pravdou uchvácen, napsal nádherná a známá slova, 

kde tvrdí: „Ptej se na krásu země, moře, řídkého a všude se 

rozprostírajícího vzduchu; ptej se na krásu nebe, ptej se všech těchto 

skutečností. Všechny ti odpoví: podívej se na nás a všimni si, jak jsme 

krásné. Jejich krása je jako jejich chvalozpěv. Kdo jiný učinil tato 

krásná, ale proměnlivá stvoření, ne-li ten jediný, který je krásou 

neměnnou?“ (Sermo 241, 2). „Mám za to, že musíme umožnit 

dnešnímu člověku, aby obnovil svoji schopnost rozjímat o stvoření, 

jeho kráse a jeho struktuře.“ (z promluvy papeže Benedikta XVI. při 

generální audienci 14. listopadu 2012).  

Pěší pouť za umělce je modlitbou za člověka v církvi i mimo ni. 

Modlitbou za všechny lidi, působící v uměleckém prostředí, aby zatoužili 

poznat životadárnou krásu, jež by byla zdrojem jejich uměleckého 

tvoření, a které by následně pomáhalo rozvíjet tvořivého ducha 

společnosti. Je modlitbou za každého člověka, aby své srdce otevřel 

živé kráse a nechal se jí obohacovat a posilovat. Tato se uskutečňuje 

formou programu, který předkládá hodnoty kultury, vzešlé z křesťanské 

tradice.  

Případné dotazy posílejte na e-mail: pavlikova@arcibol.cz  

nebo volejte na telefonní číslo 587 405 223. 
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FRYŠTÁCKÁ NOC KOSTELŮ OPĚT ÚSPĚŠNÁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů se letos konala ve Fryštáku už po páté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Po slavnostní mši svaté sloužené otcem Miroslavem se v bohatém 

kulturním programu představilo Farní sdružení dětí a mládeže ze 

Zašové se svým pásmem o životě a díle svatého Františka z Assisi, 

zahrál Komorní orchestr Holešov, zazpíval Pěvecký sbor Leoše Janáčka 

z Luhačovic, koncertovalo komorní trio Harfové školy Zlín a vystoupilo 

ve Fryštáku už dobře známé pěvecké duo Ema Řezáčová a Aleš Janiga 

(za klavírního doprovodu Michaely Šarmanové).  

Bohatý kulturní program, který trval do půlnoci přilákal do našeho 

farního kostela desítky poutníků. (Přijel dokonce i plný autobus ze 

Zlína).  

Tato velmi vydařená akce by se nemohla uskutečnit bez pečlivé 

přípravy (na kulturních vystoupeních se podílela téměř stovka 

účinkujících) a mnoha hodin organizační práce.  

Fryštácká farnost proto vyslovuje velké poděkování hlavnímu 

organizátorovi Ing. Františku Odstrčilovi. Pochvala a velký dík patří 

také všem účinkujícím, kteří se podíleli na jednotlivých vystoupeních.                       

           -pn-  
 
 

  

 

https://www.facebook.com/poutzaumelce/
mailto:pavlikova@arcibol.cz


VOLNO 
    Zatím volno 
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ZVEME VÁS NA VELEHRAD 
Ve dnech 4. a 5. července 2016 ožije poutní místo Velehrad tradičními 

Dny lidí dobré vůle. Velehradské oslavy se konají každoročně  

u příležitosti cyrilometodějského svátku Dne slovanských věrozvěstů 

sv. Cyrila a Metoděje a nabízejí bohatý program pro celou rodinu.  

Jedná se o největší oslavy svého druhu u nás a letos si při nich lidé 

dobré vůle připomenou Svatý rok milosrdenství. 

PROGRAM PRO CELOU RODINU 
V pondělí 4. července nabídnou organizátoři návštěvníkům každoroční 

projekty jako aktivity pro životní prostředí v Archeoskanzenu v Modré, 

soutěž ve fotbalových dovednostech a pingpongový turnaj s Orlem, 

ruční přepisování Bible, mezinárodní setkání vozíčkářů či zajímavé 

výstavy a vernisáže v prostorách Stojanova gymnázia. Soutěživým 

dětem i dospělým je určena fotografická soutěž. Součástí nabitého 

programu budou také hry, kvízy a soutěže pro malé i velké, seminář  

o výchovných problémech, dětská představení nebo interaktivní 

workshopy. 

VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE 
V 19.30 hodin začne na pódiu před bazilikou slavnostní benefiční 

koncert Večer lidí dobré vůle. Během něj se divákům a posluchačům 

představí tři charitativní projekty, na které může každý přispět formou 

DMS VELEHRAD. „Rok 2016 je Svatým rokem milosrdenství, a proto 

projekty DMS budou letos výjimečně i ze zahraničí. Společně tak 

podpoříme křesťany žijící na Blízkém východě, kteří v této těžké době 

potřebují pomoc víc než kdy jindy,“ přibližuje Josef Kořenek, tajemník 

Dnů lidí dobré vůle. Letos mohou všichni přispívat na: sirotčinec při 

klášteře svatého Antonína z Hormizdu ve městě Al-Kúš, zdravotní 

centrum jezídů Medical Point ve městě Sindžár a Nadační fond 

ADIUVARE.  

KDO BĚHEM VEČERA LIDÍ DOBRÉ VŮLE ZAZPÍVÁ?  
„Sedmnáctý ročník Dnů lidí dobré vůle přivítá na Velehradě Jiřího 

Suchého, Jitku Molavcovou a kapelu divadla Semafor, slovenskou 

zpěvačku Janu Kirschner a Jelena, houslistu Pavla Šporcla  

a samozřejmě i stálici velehradských oslav Jiřího Pavlicu s Hradišťanem. 

Koncert bude v přímém přenosu vysílat Česká televize a Český rozhlas 

Dvojka. Příjemným večerem provede sympatické duo Barbora 

Černošková a Filip Tomsa. 

Dny lidí dobré vůle 2016 vyvrcholí v úterý 5. července na 

nádvoří před bazilikou slavnostní poutní mší svatou. 

 

Informace pro návštěvníky jsou k dispozici na www.velehrad.eu 

  

vybral pn 
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KNIHA - VYPALOVÁNÍ STAŘINY 
   „Pouť začíná vždy ještě dřív, než na ni člověk  

   pomyslí,“ píše Igor Fic v knize Vypalování  

   stařiny, v níž se záznamy z pěší pouti z Hostýna  

   do Svaté Hory u Příbrami prolínají s úvahami o  

   poezii a hledáním rodových kořenů coby   

   viditelných i skrytých kořenů vlastní existence.  

   Podtitul knihy Igora Fice (*1967), uznávaného  

   literárního kritika a pedagoga, zní Rozprava o  

   zemi, pouti a poezii. Všechna tři témata autor  

   pojednal s vážností a vášnivou opravdovostí,  

   zároveň však kniha nepostrádá nadhled a je  

   napsána velmi čtivě - svá rozjímání o světě,  

o lidech, víře i literatuře Fic staví především na hlubokém prožitku. 

Jakkoliv se v žádném případě nejedná o text odborný či učební, může 

Vypalování stařiny působivým propojením erudice s odzbrojující 

autentičností zprostředkovat poučení o české literatuře lépe než 

mnohé příručky. A možná tak i ve vás vzbudí touhu vydat se na pouť, 

ať už fyzickou, nebo na tu po vlastním nitru:  

„Žádná pouť nemůže být dokončena, je poučením o sobě. Naše 

největší vítězství je pamatovat si prohry.“- píše v závěru její autor. 

 

Knihu vydalo nakladatelství Trigon v roce 2015 

a vy si ji můžete vypůjčit ve fryštácké knihovně. 

 

HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU  
Slavnostní ukončení stavebních prací proběhlo v pondělí 20. června 

2016 a zahájila je děkovná mše svatá v bazilice Navštívení Panny 

Marie. Celebroval ji olomoucký arcibiskup Jan Graubner. 

Tříletá rekonstrukce Hospice na Sv. Kopečku stála 10 milionů korun. 

„Museli jsme provést sanaci hlavní budovy, kde byly problémy  

s vlhkostí, a to zejména ve sklepních prostorách. Dále jsme 
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SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V KRAKOVĚ: 25. – 31. ČERVENCE 2016  
Program SDM se skládá z pěti hlavních událostí, na kterých se setkají 

všichni účastníci SDM z různých koutů světa. Kromě nich se poutníci 

účastní katechezí, kulturních akcí a pestrých doprovodných programů. 

 

HLAVNÍ AKCE: 
1. společné setkání české skupiny - 25. července 

Setkání v české skupině a katecheze - 26. července 

Od úterý do pátku budou pak probíhat večerní české modlitby.  

Uvítací mše svatá - 26. července 

Tato mše bude oficiálním začátkem letošních SDM, sloužit ji bude 

pravděpodobně arcibiskup z Krakova kardinál Stanislaw Dziwisz. 

Přivítání svatého otce - 28. července 

Jedná se o první setkání všech mladých poutníků se svatým otcem 

Františkem. 

Křížová cesta - 29. července 

Vigílie - 30. července 

Vigílie často bývá jedním z nejsilnějších zážitků na SDM. Probíhá 

večer a účastní se jí všichni poutníci. Součástí budou svědectví i 

modltiba vedená svatým otcem. 

Závěrečná mše - 31. července 

Závěrečná mše se svatým otcem proběhne dopoledne, kde budou 

poutníci po večerní vigílii přespávat. Celá událost proběhne asi takto: 

svatý otec projede mezi poutníky v papamobilu, poté bude na pódiu 

sloužit mši svatou, na závěr vyšle poutníky do svých domovů a 

požehná tomu, aby nesli plody SDM.  

Na konci se dozvíte, kde se bude konat příští SDM. 

 

KRAKOW 2016 

    Mladí z České a Slovenské republiky, kteří 

    se chystají v červenci na Světový den  

    mládeže (SDM) do Krakova, budou moci  

    naslouchat slovům papeže Františka  

    v češtině nebo slovenštině. Obě jazykové  

    mutace se dostaly mezi simultánně  

    překládané jazyky. Frekvence půjde  

    naladit na malá přenosná rádia (se 

sluchátky) nebo lze použít mobilní telefon s rádiem. O přidělení jedné 

z desíti frekvencí se postarali ve spolupráci s více partnery Sekce pro 

mládež České biskupské konference (ČBK), Rada pro mládež  

a univerzity Slovenské biskupské konference (KBS), dále také 

pracovníci konzulátu a velvyslanectví.                       

 

        vybral pn 
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PĚT ŘÍMSKÝCH ZASTAVENÍ  
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     námi korzují v obou směrech davy 

     lidí. Po několika minutách stojíme 

u další významné památky – Andělského hradu.  
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      pokračování příště  - pn 
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ŽIVOT V DUCHU – SLUŽBA A EVANGELIZACE 
 

„Velmi důležitou službou, tou nejdůležitější, kterou lze v Církvi 

prokazovat, je pomáhat Božímu lidu k osobnímu setkání s Ježíšem 

Kristem, který nás mění v nové muže a nové ženy.“ (papež František) 

 

Každý je důležitým údem těla!  

Každý má svůj úkol, který má být druhým lidem užitečný! 

Měli bychom se snažit najít službu, do které nás Bůh v církvi povolal. 

Evangelizace je přinášení radostné zvěsti (evangelia) všem 

společenským vrstvám, při které dochází k proměně lidí.  

Evangelizace je prvotní poslání církve. „Jdete do celého světa  

a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“, neplatí toto poslání jen pro 

kněze a řeholníky -  je to pro každého z nás, kdo přijal křest. 

Základem evangelizace je SVĚDECTVÍ.                                        

   (Život v Duchu podle P. Ernsta Sieverse, W. V.) 

První motivací k evangelizaci je láska Ježíšova, kterou jsme 

obdrželi, zkušenost, že On nás zachránil, nás nutí milovat Jej stále 

více. Co je to však za lásku, která necítí potřebu mluvit o milované 

osobě, prezentovat ji a dávat ji poznat? Pokud nezakoušíme 

intenzivní touhu po sdílení, potřebujeme se zastavit v modlitbě  

a prosit Jej, aby nás opět nadchnul. Každý den potřebujeme 

prosit, žádat o Jeho milost, aby otevřel naše chladné srdce  

a otřásl naším vlažným a povrchním životem. Postavíme-li se 

před Něho s otevřeným srdcem a dovolíme-li Mu, aby On 

kontemploval nás, rozpoznáme pohled lásky, který objevil Natanael 

v den, kdy přišel k Ježíši, jenž mu řekl: „Viděl jsem tě, když jsi byl 

pod fíkovníkem“ (Jan 1,48). Jak sladké je stát před křížem nebo 

klečet před Nejsvětější svátostí a jednoduše být před Jeho zrakem! 

Jak nám prospívá, nechat Jej, aby se opět dotknul naší existence  

a vyslal nás šířit svůj nový život! Dochází k tomu, že „co jsme viděli a 

slyšeli, zvěstujeme“ (1 Jan 1,3). Nejlepší motivací pro rozhodnutí 

hlásat evangelium je kontemplovat Jej s láskou, zastavit se u 

jeho stránek a číst je srdcem. Pokud k Němu přistupujeme 

takto, Jeho krása v nás budí úžas a pokaždé nás znovu 

nadchne. Proto je důležité znovu si osvojit kontemplativního ducha, 

který nám umožní denně objevovat, že jsme nositeli dobra, které 

zlidšťuje a pomáhá vést nový život. Není nic lepšího, co bychom mohli 

předat druhým. ( Evangelii Gaudium čl. 264). Přispěním Ducha 

svatého církev roste a Duch svatý je i její duší, neboť on vysvětluje 

věřícím hluboký význam Kristova učení a jeho tajemství. On je to, 

dnes stejně jako v prvních dobách církve, kdo působí v každém 

hlasateli evangelia, který se od něho nechá ovládat a řídit, 

uschopňuje duši toho, kdo těmto slovům naslouchá.  
  

 

 

FARNÍČEK  7/16                                                                     - 7 - 

On mu vnuká slova, jež by mu sama od sebe nenapadla a současně 

též uschopňuje duši toho, kdo těmto slovům naslouchá, k přijetí 

radostné zvěsti a hlásaného Božího království. Různé evangelizační 

metody jsou jistě účelné, ale ani ty nejdokonalejší z nich by 

nedokázaly nahradit tajemné působení Ducha svatého. Bez něho 

nezapůsobí na lidského ducha ani ta nejpřesvědčivější dialektika. 

Prázdná a bezcenná se ukazují i ta nejpropracovanější sociologická a 

psychologická schémata. Právě nyní prožíváme období, kdy Duch 

svatý v církvi zvlášť působí. Všude se ho snaží lépe poznat, tak, jak 

nám ho zjevuje Písmo. Lidé se s potěšením poddávají jeho hnutí. 

Shromažďují se kolem něj, aby je řídil. Zaujímá-li Duch svatý 

význačné místo v celém církevním životě, působí obzvláště silně při 

hlásání evangelia. Nebylo to náhodou, že evangelizace jako taková 

začala právě onoho letnicového rána pod vanutím Ducha svatého. 

Možno říci, že Duch svatý je při evangelizaci hlavním činitelem. Od 

něho vycházejí pohnutky k hlásání evangelia a on umožňuje, že v 

hloubi svého svědomí přijímáme a chápeme slovo spásy. Stejným 

právem však můžeme říci, že je i dovršením evangelizace. On sám 

dává vznik novému stvoření a novému lidství, jež chce evangelizace 

vytvořit, a to jednotou v mnohosti, kterou evangelizace vyvolává v 

křesťanském společenství. Působením Ducha svatého evangelium 

proniká do srdce světa, poněvadž on nás vede při rozpoznávání 

znamení doby – a jsou to Boží znamení – jež evangelizace objevuje 

a hodnotí v běhu dějin. Biskupská synoda v roce 1974 zdůraznila tuto 

úlohu Ducha svatého při evangelizaci a vyslovila též naději, že 

duchovní pastýři a teologové, k nimž my připojujeme i věřící, neboť i 

ti následkem křtu nesou v sobě pečeť Ducha svatého, prostudují 

důkladněji povahu a způsob působení Ducha svatého pro dnešní 

evangelizaci.  

I my chováme tuto naději a zároveň vyzýváme všechny 

hlasatele evangelia, ať je to kdokoliv, aby neustále a s 

hlubokou vírou a vroucností vzývali Ducha svatého a nechali 

se od něho prozřetelně vést, neboť on jim vnuká, jaký program 

mají sledovat, jaké akce podnikat a jak postupovat při hlásání 

evangelia.( Evangelii nuntiandi čl. 75). V Krédu hned po vyznání víry 

v Ducha svatého říkáme: „Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, 

apoštolskou církev“. Mezi těmito dvěma skutečnostmi víry existuje 

hluboké pouto: Duch svatý, který oživuje církev, totiž řídí její kroky. 

Bez přítomnosti a nepřetržité působnosti Ducha svatého, by církev 

nemohla žít a uskutečňovat poslání, které jí Ježíš svěřil, totiž jít  

a získávat za učedníky všechny národy (srov. Mt 28,18). 

Evangelizace je posláním církve nejenom některých, nýbrž je 

mým, tvým a naším posláním.  Církev existuje právě proto, 

aby hlásala evangelium “ Katecheze papeže Františka na gen. 

audienci, nám. sv. Petra (22.5.2013)                              připravil lk 
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hluboké pouto: Duch svatý, který oživuje církev, totiž řídí její kroky. 

Bez přítomnosti a nepřetržité působnosti Ducha svatého, by církev 

nemohla žít a uskutečňovat poslání, které jí Ježíš svěřil, totiž jít  

a získávat za učedníky všechny národy (srov. Mt 28,18). 

Evangelizace je posláním církve nejenom některých, nýbrž je 

mým, tvým a naším posláním.  Církev existuje právě proto, 

aby hlásala evangelium “ Katecheze papeže Františka na gen. 

audienci, nám. sv. Petra (22.5.2013)                              připravil lk 

 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V KRAKOVĚ: 25. – 31. ČERVENCE 2016  
Program SDM se skládá z pěti hlavních událostí, na kterých se setkají 

všichni účastníci SDM z různých koutů světa. Kromě nich se poutníci 

účastní katechezí, kulturních akcí a pestrých doprovodných programů. 

 

HLAVNÍ AKCE: 
1. společné setkání české skupiny - 25. července 

Setkání v české skupině a katecheze - 26. července 

Od úterý do pátku budou pak probíhat večerní české modlitby.  

Uvítací mše svatá - 26. července 

Tato mše bude oficiálním začátkem letošních SDM, sloužit ji bude 

pravděpodobně arcibiskup z Krakova kardinál Stanislaw Dziwisz. 

Přivítání svatého otce - 28. července 

Jedná se o první setkání všech mladých poutníků se svatým otcem 

Františkem. 

Křížová cesta - 29. července 

Vigílie - 30. července 

Vigílie často bývá jedním z nejsilnějších zážitků na SDM. Probíhá 

večer a účastní se jí všichni poutníci. Součástí budou svědectví i 

modltiba vedená svatým otcem. 

Závěrečná mše - 31. července 

Závěrečná mše se svatým otcem proběhne dopoledne, kde budou 

poutníci po večerní vigílii přespávat. Celá událost proběhne asi takto: 

svatý otec projede mezi poutníky v papamobilu, poté bude na pódiu 

sloužit mši svatou, na závěr vyšle poutníky do svých domovů a 

požehná tomu, aby nesli plody SDM.  

Na konci se dozvíte, kde se bude konat příští SDM. 

 

KRAKOW 2016 

    Mladí z České a Slovenské republiky, kteří 

    se chystají v červenci na Světový den  

    mládeže (SDM) do Krakova, budou moci  

    naslouchat slovům papeže Františka  

    v češtině nebo slovenštině. Obě jazykové  

    mutace se dostaly mezi simultánně  

    překládané jazyky. Frekvence půjde  

    naladit na malá přenosná rádia (se 

sluchátky) nebo lze použít mobilní telefon s rádiem. O přidělení jedné 

z desíti frekvencí se postarali ve spolupráci s více partnery Sekce pro 

mládež České biskupské konference (ČBK), Rada pro mládež  

a univerzity Slovenské biskupské konference (KBS), dále také 

pracovníci konzulátu a velvyslanectví.                       

 

        vybral pn 
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PĚT ŘÍMSKÝCH ZASTAVENÍ  
     Po zhruba 2 hodinové prohlídce  

     opět vycházíme na svatopetrské  

     náměstí lemované úžasnou   

     kolonádou. Je krátce před 11  

     hodinou a my si chceme alespoň  

     na chvilku odpočinout. Vydáváme  

     se ven z Vatikánu (kam se za  

     necelou hodinu vrátíme kvůli  

     papeži Františkovi…). Společně s  

     námi korzují v obou směrech davy 

     lidí. Po několika minutách stojíme 

u další významné památky – Andělského hradu.  

Původně Hadriánovo mauzoleum je monumentální římská kruhová 

stavba, která byla vybudována na pravém břehu Tibery mezi lety 

135–139. V průběhu věků byla několikrát pobořena, opravena  

a přebudována. Nechal ji vybudovat římský císař Hadrián jako 

rodinné mauzoleum. V pozdějších dobách sloužila jako papežská 

pevnost spojená tunelem ve hradbách s Vatikánem, rezidence  

a vězení. V současné době v ní sídlí muzeum věnované historii 

budovy a města Říma. K hradu vede i známý most se sochami 

andělů. Bohužel v současné době je polovina mostu v rekonstrukci a 

část je pod lešením. V rychlosti v jednom bistru vypijeme kávu s 

minerálkou a vracíme se zpět do Vatikánu, abychom stihli pravidelnou 

papežovu nedělní promluvu a modlitbu Anděl Páně. Náměstí už se 

zaplnilo několika tisíci lidmi, kteří netrpělivě čekají, až se Svatý Otec 

ukáže ze své rezidence. Přesně s úderem poledne se objeví jeho 

silueta v jednom z oken. Lidé reagují naprosto přirozeně – křičí, 

zdraví papeže v mnoha světových jazycích a cvakají fotoaparáty. Na 

dvou velkoplošných obrazovkách je vidět František v detailu, který 

snímají televizní kamery. Je to velký zážitek být součástí něčeho 

podobného. Co na tom, že bohužel ničemu nerozumíme (o čem papež 

kázal, se dočtu až po návratu domů). Podstatná je atmosféra a ta se 

dá zažít jen tady a teď….vždyť kolikrát ještě živě uvidím papeže?  

Zhruba po čtvrt hodině, kdy se společně pomodlíme Anděl Páně (my 

samozřejmě česky) se Svatý Otec se všemi srdečně rozloučí, zamává 

a zmizí do svých pokojů (a mě hned napadá, co asi dnes bude mít 

dobrého k obědu?). Davy se začínají pomalu rozcházet a nás čeká 

ještě dlouhá cesta zpět do hotelu. Tentokrát to vezmeme oklikou přes 

Piazza del Popolo a Španělské schody k Fontáně Di Trévi. 

A po návratu si musíme odpočinout – nechce se ani věřit, že dnes 

jsme po Římě nachodili skoro 10 kilometrů….    

   

      pokračování příště  - pn 

 

 

 

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 
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ZVEME VÁS NA VELEHRAD 
Ve dnech 4. a 5. července 2016 ožije poutní místo Velehrad tradičními 

Dny lidí dobré vůle. Velehradské oslavy se konají každoročně  

u příležitosti cyrilometodějského svátku Dne slovanských věrozvěstů 

sv. Cyrila a Metoděje a nabízejí bohatý program pro celou rodinu.  

Jedná se o největší oslavy svého druhu u nás a letos si při nich lidé 

dobré vůle připomenou Svatý rok milosrdenství. 

PROGRAM PRO CELOU RODINU 
V pondělí 4. července nabídnou organizátoři návštěvníkům každoroční 

projekty jako aktivity pro životní prostředí v Archeoskanzenu v Modré, 

soutěž ve fotbalových dovednostech a pingpongový turnaj s Orlem, 

ruční přepisování Bible, mezinárodní setkání vozíčkářů či zajímavé 

výstavy a vernisáže v prostorách Stojanova gymnázia. Soutěživým 

dětem i dospělým je určena fotografická soutěž. Součástí nabitého 

programu budou také hry, kvízy a soutěže pro malé i velké, seminář  

o výchovných problémech, dětská představení nebo interaktivní 

workshopy. 

VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE 
V 19.30 hodin začne na pódiu před bazilikou slavnostní benefiční 

koncert Večer lidí dobré vůle. Během něj se divákům a posluchačům 

představí tři charitativní projekty, na které může každý přispět formou 

DMS VELEHRAD. „Rok 2016 je Svatým rokem milosrdenství, a proto 

projekty DMS budou letos výjimečně i ze zahraničí. Společně tak 

podpoříme křesťany žijící na Blízkém východě, kteří v této těžké době 

potřebují pomoc víc než kdy jindy,“ přibližuje Josef Kořenek, tajemník 

Dnů lidí dobré vůle. Letos mohou všichni přispívat na: sirotčinec při 

klášteře svatého Antonína z Hormizdu ve městě Al-Kúš, zdravotní 

centrum jezídů Medical Point ve městě Sindžár a Nadační fond 

ADIUVARE.  

KDO BĚHEM VEČERA LIDÍ DOBRÉ VŮLE ZAZPÍVÁ?  
„Sedmnáctý ročník Dnů lidí dobré vůle přivítá na Velehradě Jiřího 

Suchého, Jitku Molavcovou a kapelu divadla Semafor, slovenskou 

zpěvačku Janu Kirschner a Jelena, houslistu Pavla Šporcla  

a samozřejmě i stálici velehradských oslav Jiřího Pavlicu s Hradišťanem. 

Koncert bude v přímém přenosu vysílat Česká televize a Český rozhlas 

Dvojka. Příjemným večerem provede sympatické duo Barbora 

Černošková a Filip Tomsa. 

Dny lidí dobré vůle 2016 vyvrcholí v úterý 5. července na 

nádvoří před bazilikou slavnostní poutní mší svatou. 

 

Informace pro návštěvníky jsou k dispozici na www.velehrad.eu 

  

vybral pn 
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KNIHA - VYPALOVÁNÍ STAŘINY 
   „Pouť začíná vždy ještě dřív, než na ni člověk  

   pomyslí,“ píše Igor Fic v knize Vypalování  

   stařiny, v níž se záznamy z pěší pouti z Hostýna  

   do Svaté Hory u Příbrami prolínají s úvahami o  

   poezii a hledáním rodových kořenů coby   

   viditelných i skrytých kořenů vlastní existence.  

   Podtitul knihy Igora Fice (*1967), uznávaného  

   literárního kritika a pedagoga, zní Rozprava o  

   zemi, pouti a poezii. Všechna tři témata autor  

   pojednal s vážností a vášnivou opravdovostí,  

   zároveň však kniha nepostrádá nadhled a je  

   napsána velmi čtivě - svá rozjímání o světě,  

o lidech, víře i literatuře Fic staví především na hlubokém prožitku. 

Jakkoliv se v žádném případě nejedná o text odborný či učební, může 

Vypalování stařiny působivým propojením erudice s odzbrojující 

autentičností zprostředkovat poučení o české literatuře lépe než 

mnohé příručky. A možná tak i ve vás vzbudí touhu vydat se na pouť, 

ať už fyzickou, nebo na tu po vlastním nitru:  

„Žádná pouť nemůže být dokončena, je poučením o sobě. Naše 

největší vítězství je pamatovat si prohry.“- píše v závěru její autor. 

 

Knihu vydalo nakladatelství Trigon v roce 2015 

a vy si ji můžete vypůjčit ve fryštácké knihovně. 

 

HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU  
Slavnostní ukončení stavebních prací proběhlo v pondělí 20. června 

2016 a zahájila je děkovná mše svatá v bazilice Navštívení Panny 

Marie. Celebroval ji olomoucký arcibiskup Jan Graubner. 

Tříletá rekonstrukce Hospice na Sv. Kopečku stála 10 milionů korun. 

„Museli jsme provést sanaci hlavní budovy, kde byly problémy  

s vlhkostí, a to zejména ve sklepních prostorách. Dále jsme 

zrekonstruovali přístavbu, kde v přízemí nově funguje vzdělávací 

místnost, půjčovna kompenzačních pomůcek a je tam také zázemí 

pro lektora. Nahoře jsou kanceláře a také dva pokoje pro blízké 

našich klientů,“ přibližuje ředitel hospice Jiří Borik. 

V hospici je osmnáct jednolůžkových a šest dvoulůžkových pokojů, 

přičemž u dvoulůžkových není možnost přistýlky. Pokud budou chtít 

rodinní příslušníci tam ubytovaných klientů s nimi přenocovat, mají 

teď možnost v nových pokojích. Za dobu svého fungování se stal 

Hospic na Svatém Kopečku útočištěm pro téměř 4 000 pacientů. 

Rekonstrukce hlavní budovy a přístavby byla financována z Programu 
švýcarsko-české spolupráce.                                        www.ado.cz 
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PĚŠÍ POUŤ Z LUHAČOVIC NA TURZOVKU 
Pěší pouť za umělce 2016 slaví v letošním roce 10 let svého trvání.  

Po sedmi ročnících na Moravě a dvou v Čechách se opět vrací na 

Moravu, tentokrát na hranici se Slovenskem. Trasa povede z Luhačovic 

na mariánské poutní místo Turzovku na Slovensku a uskuteční se od 

neděle 31. července do soboty 6. srpna. 

Program Pěší pouti sestává z každodenního putování, společného 

slavení mše svaté s krátkou adorací. Součástí programu jsou také 

duchovní a umělecká vystoupení, pořady slova a hudby, přednášky, 

komorní koncerty. To vše je určeno nejen poutníkům, ale i veřejnosti, 

která je informována prostřednictvím propagačních materiálů 

umisťovaných na trase pouti, dále za pomoci mediálních partnerů, 

kterými jsou Radio Proglas, TV Noe, ČRo a Katolický týdeník; informace 

jsou i na webových stránkách Arcibiskupství olomouckého a 

na Facebooku. Do programu pro veřejnost patří i jednotlivé trasy v 

průběhu týdne. Zájemci se mohou přidat podle svého vlastního uvážení 

k putující skupině v jednotlivých dnech. Samotná poutnická skupina je 

limitovaná, tvoří ji společenství cca 20 lidí různého věku, profesí a 

vyznání, kteří společně putují, stravují se a přespávají ve skromných 

podmínkách různých far, klášterů atp. Doprovází je vozidlo, 

přepravující zavazadla. Poutníci si sebou nosí potřebné věci pouze pro 

jeden den. A proč pěší pouť za umělce? Pěší pouť za umělce umožňuje 

setkání s člověkem, s přírodou, s krásou kulturního bohatství naší 

země. Objevuje krásu Božího stvoření. Papež Benedikt XVI napsal v 

jedné své promluvě: „Svatý Augustin, který ve svém životě dlouho 

hledal Pravdu a byl Pravdou uchvácen, napsal nádherná a známá slova, 

kde tvrdí: „Ptej se na krásu země, moře, řídkého a všude se 

rozprostírajícího vzduchu; ptej se na krásu nebe, ptej se všech těchto 

skutečností. Všechny ti odpoví: podívej se na nás a všimni si, jak jsme 

krásné. Jejich krása je jako jejich chvalozpěv. Kdo jiný učinil tato 

krásná, ale proměnlivá stvoření, ne-li ten jediný, který je krásou 

neměnnou?“ (Sermo 241, 2). „Mám za to, že musíme umožnit 

dnešnímu člověku, aby obnovil svoji schopnost rozjímat o stvoření, 

jeho kráse a jeho struktuře.“ (z promluvy papeže Benedikta XVI. při 

generální audienci 14. listopadu 2012).  

Pěší pouť za umělce je modlitbou za člověka v církvi i mimo ni. 

Modlitbou za všechny lidi, působící v uměleckém prostředí, aby zatoužili 

poznat životadárnou krásu, jež by byla zdrojem jejich uměleckého 

tvoření, a které by následně pomáhalo rozvíjet tvořivého ducha 

společnosti. Je modlitbou za každého člověka, aby své srdce otevřel 

živé kráse a nechal se jí obohacovat a posilovat. Tato se uskutečňuje 

formou programu, který předkládá hodnoty kultury, vzešlé z křesťanské 

tradice.  

Případné dotazy posílejte na e-mail: pavlikova@arcibol.cz  

nebo volejte na telefonní číslo 587 405 223. 
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FRYŠTÁCKÁ NOC KOSTELŮ OPĚT ÚSPĚŠNÁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů se letos konala ve Fryštáku už po páté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Po slavnostní mši svaté sloužené otcem Miroslavem se v bohatém 

kulturním programu představilo Farní sdružení dětí a mládeže ze 

Zašové se svým pásmem o životě a díle svatého Františka z Assisi, 

zahrál Komorní orchestr Holešov, zazpíval Pěvecký sbor Leoše Janáčka 

z Luhačovic, koncertovalo komorní trio Harfové školy Zlín a vystoupilo 

ve Fryštáku už dobře známé pěvecké duo Ema Řezáčová a Aleš Janiga 

(za klavírního doprovodu Michaely Šarmanové).  

Bohatý kulturní program, který trval do půlnoci přilákal do našeho 

farního kostela desítky poutníků. (Přijel dokonce i plný autobus ze 

Zlína).  

Tato velmi vydařená akce by se nemohla uskutečnit bez pečlivé 

přípravy (na kulturních vystoupeních se podílela téměř stovka 

účinkujících) a mnoha hodin organizační práce.  

Fryštácká farnost proto vyslovuje velké poděkování hlavnímu 

organizátorovi Ing. Františku Odstrčilovi. Pochvala a velký dík patří 

také všem účinkujícím, kteří se podíleli na jednotlivých vystoupeních.                       

           -pn-  
 
 

  

 

https://www.facebook.com/poutzaumelce/
mailto:pavlikova@arcibol.cz


 

 

 

 

 

 

 

ci 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“ 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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Na konci prázdnin odejde z naší farnosti otec Miroslav, který ve 

Fryštáku působil jedenáct let. Uběhlo to jako voda a je to dlouhá řada 

zážitků (většinou veselých – provázených vždy jeho vtipnými 

průpovídkami). Milý otče Mirku, věříme, že na svou fryštáckou farnost 

(a nás farníky) budete pamatovat ve svých modlitbách. Stejně tak 

my. Ať Vás na další cestě (ve farnosti Žernůvka) chrání a provází náš 

Pán. Ještě jednou upřímné Pán Bůh zaplať za vše, co jste ve Fryštáku 

vykonal.                                                 za redakci Farníčku  -pn- 
Vážení a milí, jak již bylo oznámeno, odcházím z Fryštáku. Poslední 

neděli v srpnu budu zde mít poslední bohoslužby. Na každý rok z těch 
jedenácti, co jsem strávil v této farnosti, bych mohl vzpomínat v 
jednotlivostech i obecně a to v převážně s velmi dobrým pocitem v 
mém srdci. Našel jsem tady  a setkal se s výbornými lidmi, možná i se 

světci. Vážím si toho, že jste mne přijali, podporovali modlitbami i 
radou, i příkladem života. Na některá svá jednání jsem hrdý, na 
některá ne. Odcházím bez sebemenší hořkosti v srdci, protože pokud 

byl někdo, kdo by mi snad chtěl ublížit, tak já o žádném takovém 
NEVÍM! 
Naopak, objevil jsem ve Fryštáku spoustu přátel, kteří mi přáli, a já 
jsem jim za to vděčný. Děkuji všem nejbližším spolupracovníkům! 
Odcházím do jiné farnosti z vůle mého představeného, který mne 
chce mít na jiném místě. Děkuji všem, kteří mne podporovali a 
pomáhali a prosím o odpuštění všechny, které jsem snad pohoršil, či 

jim ublížil.                       Přeji Vám požehnaný život.   o. Miroslav 

Milí farníci, začíná léto a já píši své poslední duchovní slovo do 

Farníčku. S komunitou spolubratří už jsem byl na dovolené. Ale Vás 

dovolená zřejmě ještě čeká. A děti si začínají užívat prázdnin. Je 

dobré si uvědomovat, jak velikým darem je čas odpočinku a jak 

úžasným darem je příroda. Pán Bůh ve své tvůrčí kreativitě opravdu 

na přírodě nešetřil. Kdo dokáže být v přírodě zticha, či vzít si 

dalekohled a podívat se do korun stromů, kdo to tam vlastně zpívá, 

bývá unešený a povznesený. Ano, z krásy přírody můžeme poznávat 

velikost Stvořitele. Chvalme našeho Pána za slunce i za déšť, za den i 

noc, za hrady, zámky, za hory i rybníky. Bůh dej, ať se Vám čas 

prázdnin a dovolených vydaří a ať posílení se můžeme vrhnout do 

další práce, s pomocí Boží. 

   Pro čas léta Vám žehná a loučí se s Vámi otec Miroslav. 

STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
Chceš-li lásku ohnivou, podlož ženu kopřivou           lidové   

I velké věci se tvoří z malých             lidové 

I čert byl krásný, když byl mladý      francouzské 

I chytrák se spálí, zvlášť když mu blbec zatopí           české 

I zajíc se odváží urážet mrtvého lva          latinské 

I opatrní ptáci bývají chyceni            norské 

Jistého přítele poznáme v nejisté situaci          latinské 

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá    české 

Jedna ruka netleská       české 

Jaký rozum, taková řeč      české 
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  3.7. 14. neděle v mezidobí 

  5.7. Slavnost svatých Cyrila a Metoděje 

10.7. 15. neděle v mezidobí 

11.7. Svátek svatého Benedikta 

16.7. Fryštácká pouť na Svatém Hostýně 

17.7. 16. neděle v mezidobí 

22.7. Památka svaté Marie Magdalény 

24.7. 17. neděle v mezidobí 

25.7. Svátek svatého Jakuba, apoštola 

26.7. Památka svatých Jáchyma a Anny 

29.7. Památka svaté Marty 

31.7. 18. neděle v mezidobí 

SRPEN  

  1.8. Památka svatého Alfonsa z Liguori 

  4.8. Památka svatého Jana Vianneye    

  6.8. Svátek Proměnění Páně 

  7.8. 19. neděle v mezidobí 

  8.8. Památka svatého Dominika 

10.8. Svátek svatého Vařince 

11.8. Památka svaté Kláry 

14.8. 20. neděle v mezidobí 

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

20.8. Památka svatého Bernarda 

21.8. 21. neděle v mezidobí 

22.8. Památka Panny Marie Královny 

24.8. Svátek svatého Bartoloměje 

27.8. Památka svaté Moniky 

28.8. 22. neděle v mezidobí 

29.8. Umučení svatého Jana Křtitele   

 

POZVÁNKA NA SVATÝ HOSTÝN 
Fryštácká farnost Vás srdečně zve na děkovnou pouť na Svatý 

Hostýn, která se uskuteční v sobotu 16. července 2016. 

Slavnostní mše svatá – „Za poutníky“ sloužená P. Miroslavem 

Dibelkou, při které bude hrát i dechová hudba Fryštácká Javořina 

začne v 10:15.  

Odjezd autobusu z náměstí ve Fryštáku bude v 9 hodin (jízdné 

je 50 Kč).  

Po skončení mše svaté (kolem 11.30) je pro všechny přítomné 

připraven malý koncert.  

Ve 13 hodin bude následovat požehnání a rozloučení s poutníky. 

Návrat do Fryštáku je naplánován kolem 14 hodiny. 

Na Vaši účast se těší organizátoři akce. 
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DOPLŇOVAČKA NA PRÁZDNINY 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Škola života  - dokončení v tajence…  

 

1.Větší tácy.- 2. Čas k obědu.- 3. Rasa. – 4. Čtení pro děti. – 5. Obyvatelé 

hlavního města. – 6. Výsledek po úklidu. – 7. Den v týdnu. – 8. Nepřetržitě. 

– 9. Součást oběda. – 10. Macocha. – 11. Strava. – 12. Náš spisovatel 

(Karel). – 13. Darovaná věc. – 14. Výrobek. – 15. Osazené kameny podél 

silnice. – 16. České město (rodiště B. Martinů). – 17. Venuše, Země a Mars 

jsou….- 18. Léčivá bylina. 

Nápověda: Pelyněk 

 

 

Tajenka z minula – OMLUVA  

Před tajenkou totiž chyběl vysvětlující text, který zněl:  

Lepší jeden tesař na střeše, než …deset zedníků u piva. 

A ještě jedna chybička se vloudila – v nápovědě jsme místo číslice 6 označili 

G (což je sice hodně podobné, ale doufáme, že tuto malou lest všichni 

zkušení luštitelé postřehli a odhalili – děkujeme). 
 

Připravil František Záloha 
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Fryštácká farnost se loučí 
s otcem Miroslavem Dibelkou. 
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