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ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LISTOPAD

V neděli 7. listopadu od 14 hodin
bude dušičková pobožnost

2004



Prožíváme opět podzimní čas a k němu nedomyslitelně patří myšlenka na
naše blízké, kteří nás předešli na druhý břeh života. Myslíme na ně a také se
za ně více modlíme. Církev nás vybízí k tomu, abychom zašli na hřbitov a
tam,třeba jenom v duchu, se za zemřelé pomodlili.

 Naše fyzická přítomnost na hřbitově je totiž důležitá pro nás samotné. Působí na nás
a bezděčně nás uvádí do rozjímání o pomíjejícnosti lidského života. Pomalu nám v těchto

dnech dochází, že naše pozemské putování směřuje k jedné chvíli, v níž se budeme muset
 rozloučit s tímto světem.
definitivně
Tyto myšlenky nemusí být vždy povzbudivé pro nás samotné. Mohou nás naplnit smutkem
z opuštění
a také strachem. Můžeme mít obavy z toho, co bude potom. Zda-li je skutečně

nějaké potom – tedy otázka po existenci Boží a nesmrtelnosti lidské duše. Pokud nás

nepřepadnou tyto základní pochybnosti, může nás napadnout také otázka, jak dopadli naši
blízcí a nebo, jak dopadneme my sami. Je to všechno přirozené. Nejsme ušetřeni ani utrpení
 z budoucnosti.
ani obav
Víra nám však říká, že smrt není konec všeho, ale je to přechod k dokonalejšímu způsobu
života v Bohu. Věříme ve společenství se svatými, kteří s Bohem již žijí v nevýslovné
radosti.
 Když na nás dolehnou chmurné myšlenky spojené se smrtí, mysleme především na
život s Bohem. Náš život s Bohem nezačne až po smrti, ale začal již na této zemi v čase,

který máme k dispozici. Začal okamžikem našeho křtu.
 ono podobenství o hořčičném zrnu. Z nepatrného začátku, díky vnitřní síle čerpané
Známe

z evangelia,
vyroste něco velkého a krásného. To nás může povzbudit k horlivosti věnovat
radostně
 čas Bohu v modlitbě a také k ochotě konat více dobra.
K tomuto
zápasu o život s Bohem a ke snaze být stále připraven sloužit bližním, ze srdce

žehná

otec Emil







Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se
koná při každém slavení eucharistie a mimo to východní i západní liturgie
věnuje určitý den v roce zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé.
Po stanovení slavnosti Všech svatých na 1. listopad se začíná na Západě tato
výroční vzpomínka na všechny věrné zemřelé slavit v následující den. Její
slavení zavedl sv. Odilo, benediktinský opat z Cluny (v roce 998) a brzy se
rozšířilo i mimo benediktinské kláštery, od 14. století i do Říma. V Aragonii
začali kněží slavit v ten den tři mše svaté za zemřelé. Papež Benedikt XIV. tento
zvyk potvrdil (roku 1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, v
Portugalsku a v Latinské Americe. V roce 1915 bylo toto dovolení rozšířeno pro
celou církev.
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Svatý Hostýn je jedno z nejvíce navštěvovaných poutních
míst Moravy. Leží u Bystřice pod Hostýnem a má dva
vrcholy – severnější (736 m n. m.) s rozhlednou a kaplí sv.
Kříže (od r. 1993 také s větrnou elektrárnou), druhé temeno je
zastavěno poutním chrámem a dalšími objekty (718 m n. m.).
Archeologický výzkum dokládá pravěké osídlení Hostýna sahající až do doby bronzové.
Keltové zde měli rozsáhlé opevněné sídliště - oppidum v rozsahu cca 20 ha.
Ve svém námětu ojedinělý je známý hostýnský obraz Panny Marie s Ježíškem metajícím
blesky. Připomíná dobu vpádu Mongolů (lidově Tatarů) na Moravu v r. 1241 a vznikl na
základě barokní pověsti zaznamenané vlasteneckým knězem jezuitou Bohuslavem Balbínem.
Dnešní bazilika má svůj počátek ve velkolepé stavbě, kterou financoval Jan z Rottalu a jeho
potomci. Základní kámen byl položen v roce 1721. Chrám byl vybudován v barokním slohu,
podle projektu kroměřížského architekta italského původu Ignáce Cirani von Boleshaus.
Dokončenou stavbu slavnostně posvětil olomoucký biskup Ferdinand Julius Trojer 28.
července 1748. Císařským nařízením Josefa II. z roku 1784 byl chrám prohlášen za zbytečný
a poutě zakázány. V první polovině 19. století začali věřící organizovat sbírku na opravu
chrámu, který byl znovu posvěcen v roce 1845. Činnost od 80. let 19. stol. znamenala
zásadní obrat ve vývoji tohoto poutního místa.
Novodobá historie je spojena se jménem P. Antonína Cyrila
Stojana, pozdějšího olomouckého arcibiskupa. Ten zakládá
spolek Družstvo svatohostýnské (1881), který je předchůdcem
Matice svatohostýnské (1895) existující doposud. Od barona
Laudona byla zakoupena vrcholová oblast hostýnské hory, byla
zřízena trvalá duchovní správa obsazená řádem Tovaryšstva
Ježíšova. Vybudovaly se komunikace, křížové cesty (1901,
1905) – ta novější podle návrhu Dušana Jurkoviče v provedení
Jano Kohlera (ve stylu lidové architektury) – monumentální
přístupové schodiště k chrámu (250 stupňů), poutní noclehárna,
hostinec aj. Významnou událostí byla korunovace Panny Marie
svatohostýnské v r. 1912, kterou provedl v zastoupení papeže
olomoucký arcibiskup František Bauer. V době mezi válkami
pokračovalo další budování – přístupová komunikace
z Bystřice p. H., moderní poutní dům aj.
Období komunismu se nevyhnulo ani Hostýnu. Řádový dům byl vydrancován, poutní dům
byl předán ústavu sociální péče. Poutníci však i v těchto dobách zůstali Hostýnu věrni. K 70.
výročí korunovace Panny Marie svatohostýnské získal poutní chrám vysoké vyznamenání –
papež Jan Pavel II. mu udělil významný titul „Menší bazilika“ (bazilica minor). Matice
svatohostýnská, která po roce 1989 znovu obnovila svou činnost poskytuje služby
asasasasasa
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návštěvníkům tohoto poutního místa, zejména
ubytování a občerstvení, vydává Listy
svatohostýnské, informuje poutníky i turisty
prostřednictvím internetu a v neposlední řadě
zajišťuje výchovně vzdělávací činnost ve
spolupráci s duchovní správou. V současnosti
tak žije toto významné poutní místo Moravy
opět bohatým duchovním životem.
Hlavní pouť je vždy 15. srpna na svátek
Nanebevzetí Panny Marie.
Poutní sezóna začíná už 19. března tradiční Josefskou poutí a končí 16. října Svatohubertskou
poutí myslivců.
Další informace najdete také na www.hostyn.cz.

Vážení „adoptívní rodiče“, milí farníci!
Ve fryštácké farnosti už není pojem adopce dětí na dálku neznámý.
Ve Fryštáku jsme letos podporovali formou adopce na dálku 7
indických dětí. Sponzorování dalších tří dětí bylo ukončeno
v minulých letech (celkem směřovala pomoc Fryštačanů tedy už 10
dětem). Sbírka na rok 2004 činila celkem 36 940,- Kč, v lednu jsme
odeslali do Indie 34 300,- Kč a zůstal nám základ pro sbírku na rok
2005 ve výši 2 640,- Kč.
Věříme, že díky Vaší štědrosti se opět podaří shromáždit
potřebné prostředky na pokračování adopce dětí na dálku (jedno
dítě sponzorujeme částkou 4 900,- Kč). Na vyžádání poskytujeme dárcům potvrzení o
převzetí daru pro daňové účely. Prvním letošním dárcem je paní Růžena Horáková
z Fryštáku, která na naše adoptované indické děti myslela i v době své těžké nemoci krátce
před smrtí...
O průběhu akce Vás budou informovat kromě Farníčku také Fryštácké listy, letáky, vývěska
u nákupního střediska a městský rozhlas. Vaše dary bude opět soustřeďovat paní Konečná na
matrice MěÚ, paní Raková ve školní jídelně a v jednotlivých částech města občané, jejichž
jména budou zveřejněna v relacích městského rozhlasu začátkem listopadu.
Pro zajímavost uvádíme aktuální údaje o počtu adoptovaných dětí k 31. 5. 2004: Indie 7340,
Uganda 3081, Litva 330, Bělorusko 2. Dětí čekajících na adopci je celkem 1665. Projekt
„Adopce na dálku“ byl založen před jedenácti lety, kdy byly vybrány k „adopci“ první děti
z indické Kalkaty...
V tomto roce v červenci se uskutečnila návštěva sestry Maria Goretti, v září proběhla výstava
Adopce na dálku v Brně, Adopce na dálku se také prezentovala v rámci akce Bambiriáda
v 19 městech České republiky a v říjnu byla zahájena výstavba první České nemocnice
v Ugandě.
pokračování na další stránce
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PŘIBLÍŽENÍ PROJEKTU ADOPCE NA DÁLKU TĚM,
KTEŘÍ SE S NÍM JEŠTĚ NESETKALI
,,OTEVÍRAT NEJCHUDŠÍM DĚTEM PŘÍSTUP KE VZDĚLÁNÍ,
PERSPEKTIVNĚJŠÍ BUDOUCNOSTI A RADOSTNĚJI PROŽITÉMU DĚTSTVÍ.“
Jedenáctiletá Vaida ţije v litevském Kaunasu, desetiletý Sharat v indickém Honavaru a
pětiletá Shamimu v ugandském Katete. Tři různé světadíly, tři naprosto odlišné kultury.
Několik věcí mají však tyto a několik tisíc dalších dětí společného. Ţijí v chudých rodinách,
které jim nemohou poskytnout často ani základní péči a dostatek jídla, mnozí z nich jsou
sirotci. Školné, které se v těchto zemích platí, pro ně představuje nepřekonatelnou překáţku
ke vzdělání a tím i ţádnou šanci na lepší budoucnost.
Proto vznikl projekt Arcidiecézní charity Praha nazvaný ADOPCE NA DÁLKU®, který
patří mezi nejmodernější a nejefektivnější způsoby rozvojové pomoci. Sponzoři z Čech jeho
prostřednictvím podporují potřebné děti v uvedených zemích. Z jejich finančního příspěvku
se dítěti hradí školné, dostane školní pomůcky, uniformu, má zajištěnu zdravotní péči a
pojištění. To všechno, aniţ by muselo opustit své přirozené zázemí, místní kulturu a zvyky.
A právě proto, ţe nejde jen o poskytování peněz, ale také o vytvoření určitého vztahu mezi
dárci a obdarovanými, nese tento projekt název Adopce na dálku® a sponzoři se označují
„adoptivní rodiče“.
Arcidiecézní charita spolupracuje v kaţdé zemi smluvně s určitou důvěryhodnou a pečlivě
prověřenou místní charitativní organizací, která zajišťuje, aby byly peníze vyuţity v souladu
s pravidly projektu. Arcidiecézní charita vyţaduje od svých partnerů nejen pravidelné
vyúčtování všech příspěvků a nákladů, ale její pracovníci sledují příleţitostně fungování
projektu přímo na místě. Na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu připadne pouze
osm procent příspěvků.
Děti navrhované k „adopci“ vybírají místní lidé
(sociální pracovníci a učitelé ve spolupráci se
zástupci partnerské charitativní organizace). Se
sponzorským příspěvkem však nedisponuje přímo
rodina dítěte, ale organizace, která z něj sama uhradí
školné, školní uniformu, předepsané pomůcky a v
naléhavých případech i lékařskou péči. Tímto
způsobem je zajištěno, aby byly prostředky vyuţity
skutečně k tomu účelu, k němuţ jsou určeny.
Projekt Adopce na dálku® usiluje o zcela adresnou
a osobní pomoc. Proto dostanou „adoptivní rodiče“
prostřednictvím
Arcidiecézní
charity
Praha
fotografie podporovaných dětí a potřebné informace
o rodině a prostředí, v němţ děti vyrůstají. Děti
svým sponzorům dvakrát ročně píší a jejich pokroky
mohou „adoptivní rodiče“ sledovat prostřednictvím
zprávy a vysvědčení, které kaţdý rok obdrţí.
organizátoři sbírky
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Z dějin naší farnosti
16. KOSTEL – Varhany
Kdysi jsem v jednom televizním dokumentárním pořadu o historii varhan slyšel tuto
myšlenku: „Varhany jsou hudebním nástrojem, který v minulosti doprovázel křesťana po
celý jeho život – od křtu až po pohřeb.“ Myslím, že je na tom hodně pravdy. Pro minulost,
kdy křesťanství, liturgie a tedy i duchovní hudba prostupovala celý život člověka, to platí
určitě, ale i dnes je tomu tak – alespoň, co se nás věřících týče. Také náš farní kostel měl svůj
„královský nástroj“ od nepaměti.
Vůbec první zatím zjištěná zmínka o varhanách ve
fryštáckém kostele pochází patrně ze staré farní kroniky a
uvádí ji P. Drábek ve svých Dějinách městečka Fryštáku,
že totiž P. Jan Karel Straka, rodák z Telče, který přišel do
Fryštáku ze Slušovic v roce 1735 a působil zde jako farář
5 let, dal obnoviti všechny oltáře, upravil chór, na něm
postavil nové varhany... O tom, jaké varhany to byly, se
nic nedozvídáme. Z uvedené informace se dá ale usuzovat
alespoň to, že už před tímto novým nástrojem nějaké
varhany v našem kostele asi pravděpodobně byly. Kromě
toho je zřejmé, že nové varhany měly klasický
mechanický (táhlový) systém a jednalo se vzhledem
k tehdejší velikosti kostela spíše o jednomanuálový Staré varhany z r. 1850
barokní nástroj – není ale možné to dokázat. Tyto varhany (foto 1. svět. válka)
sloužily zhruba 100 let, než je zcela pohltil požár (1841).
Nové varhany zakoupil pro fryštácký kostel v r. 1850 jeho patron hrabě Josef Seilern. Podle
L. Jadrníčka stály před tím, než se dostaly do Fryštáku, na kůru některého z kostelů ve Vídni.
Skříň varhan je stavěná v klasicistním slohu, což znamená, že varhany mohly být postaveny
některým z rakouských varhanářů snad někdy kolem r. 1800, ale přesný rok jejich vzniku ani
autora zatím neznáme. Ví se ale, jak vypadaly. Byly asi o polovinu užší, než ty dnešní, což
znamenalo, že se za nimi mohlo procházet z jedné strany kůru na druhou. Uprostřed skříně
varhan byl také navíc průchod napříč, takže bylo z kostela vidět do místnosti s měchem za
varhanami. Hrací stůl nebyl na kraji kůru jako dnes, ale uprostřed a ke hraní byl s největší
pravděpodobností používán také pozitiv (malá skříň s píšťalami vestavená do zábradlí kůru),
který je dnes odpojený a slouží pouze jako ozdoba. Podle L. Jadrníčka byly varhany ve velmi
špatném technickém stavu a musely být několikrát opravovány. Navíc v roce 1917 zabavila
armáda pro vojenské účely kromě zvonů také cínové píšťaly z varhan (o celkové hmotnosti
116,2 kg). Zabaveny byly všechny prospektové píšťaly (vnější píšťaly, které jsou vidět
z kostela), takže od tohoto roku bylo z kostela vidět dovnitř varhan na píšťaly, které tam
zbyly (viz foto). V takovémto stavu zůstaly varhany až do r. 1931, kdy byly nahrazeny
novými. Z těchto původních starých varhan nám zásahem Památkového úřadu v Brně naštěstí
zůstala alespoň klasicistní skříň a pozitiv, které dodnes zdobí kůr našeho kostela.
pokračování příště
Vít Němec
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Radio Proglas je křesťanská rozhlasová stanice rodinného typu založená na tradičních
hodnotách. Kromě poselství evangelia přináší zpravodajství ze světa i z domova, informuje o
dění v křesťanských církvích a připravuje řadu kulturních, náboženských, vzdělávacích a
zábavných pořadů pro děti i dospělé. Denně přináší zprávy BBC, Rádia Vatikán a každý
všední den biblický výklad.
Radio Proglas vysílá v poklidu bez reklam po celých 24 hodin denně. Vysílání je možné
pouze díky dobrovolným příspěvkům posluchačů, kteří tvoří jednu velkou rodinu a zároveň
krásné společenství modlitby a spolupráce. Celkem 40 tisíc posluchačů se sdružuje v Klubu
přátel Radia Proglas a pomáhají nejen hmotně, ale také svou prací, dopisy, připomínkami a
hlavně modlitbou. Každý rok v květnu se koná pouť Radia Proglas na Svatém Hostýně,
mnozí posluchači jezdí také na vyhlášený ples radia, nebo na dny otevřených dveří. Třikrát
do roka obdrží posluchači zpravodaj o dění v radiu, jednou se mohou začíst do barevného
magazínu Vlnění. Společenství posluchačů není spojeno jen rozhlasovými vlnami, za členy
klubu slouží ředitel radia otec Martin Holík třikrát měsíčně mši svatou.
Ve Fryštáku je téměř 40 členů Klubu přátel Radia Proglas. Svou přihláškou především
dávají najevo, že jim záleží na tom, aby v naší vlasti mezi záplavou komerčních stanic
vysílalo alespoň jedno křesťanské rádio. Část fryštáckých posluchačů posílá své dary
hromadně, čímž ušetří Proglasu výdaje za poštovné a bankovní poplatky. Další hromadný dar
budeme posílat na konci tohoto čtvrtletí na nový účet radia 4200042422/6800.
Novým zájemcům o poslech Proglasu uvádíme
přehled možností, jak ve Fryštáku ladit:
Svatý Hostýn 93,3 FM, Praděd 90,6 FM
satelit Eurobird I., internet www.live.atlas.cz/proglas.asp

TVOŘIVÉ DNY
Blíží se advent, doba, kdy dokážeme více myslet na druhé, pomáhat si, a proto se také v naší
farnosti katecheté rozhodli připravit akci pro děti a mládež pod názvem „Tvořívé dny“.
Během těchto dní budeme společně na faře vyrábět drobné dárečky, které pak děti budou
prodávat čtyři neděle adventní v kostele. Utržené peníze se budou posílat na záchranu lidí
nemocných leprou. Proto zveme všechny děti, mládež i rodiče na faru. Můžete se těšit na
ubrouskovou techniku, zdobení svíček, malování na sklo, výroba vonných pytlíčků a jiné...
Informace ohledně této akce získáte na telefonu 577 912 172 nebo 577 912 185. První setkání
se uskuteční 12. listopadu ve 14 hodin na faře a pak se budeme scházet pravidelně každou
sobotu odpoledne. Materiál na výrobu bude k dispozici. Těšíme se na vás.

FARNÍ CHARITA OZNAMUJE
Od září 2004 jsme pro nezájem zrušili sběr obnošeného šatstva, který měl sloužit sociálně
slabším rodinám a jednotlivcům. Snažte se tedy obnošené šatstvo likvidovat jiným
způsobem. Zvláště prosíme, abyste pytle s oblečením nenechávali u dveří DISu.
Prosíme vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky 2005, aby 22. listopadu po večerní mši svaté
přišli na informační schůzku, která se uskuteční na faře. Přijděte i Vy, kteří máte zájem stát
se vedoucím skupinky.
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Vyjeli jsme 8. října z Fryštáku s jasným cílem dojet na „Orlí hnízdo“. Cestou nás provázela
Boţí ruka a poměrně teplé a slunečné počasí. Těšili jsme se na krásně zbarvený podzim
v Beskydech. Nebyli jsme jediní, kteří doufali, ţe nám toto počasí vydrţí přes celý víkend.
Přestoţe mnozí z nás uţ přibliţně ví, kde se „Orlí hnízdo“ nachází (snad kromě nových členů
- rodiny Lauterkrancovy a Halaštovy), sjíţděli jsme se do pozdních večerních hodin. Po
příjezdu kaţdý z nás zkontroloval, zda se něco od minula změnilo. Velmi ráda píši, ţe ano.
Rozbouraná část chaty Salesiánů Dona Bosca jiţ byla dostavěna a dospělí, ač jich tam byla
menšina, měli tak více soukromí. Co nás však ještě více překvapilo, byla výzdoba
společenské místnosti různými plakáty zvířat a nádherné přírody. Stěny tak působily veseleji
a útulněji. To ještě více dotvořilo
přátelskou
atmosféru
mezi
zúčastněnými, jichţ byl hojný počet
(bylo zde 23 dětí a 15 dospělců). Po
večeři – jak jinak, neţ rybičkové
pomazánce s chlebem – se kaţdý, kdo
si ještě nezabral místo, snaţil najít
vhodnou postel. Ne, ţe bychom mezi
sebou zápasili, ale bylo nás tam zkrátka
akorát. Večerní program byl více neţ
bohatý. Kalčo a pinec se staly
nejnavštěvovanějšími místy na této
chatě, coţ je velmi dobře, protoţe tady
vidíte, jací jsme aktivní sportovci!
V krbu krásně praskalo, venku vlahá podzimní noc a my v teplíčku a pohodě hráli hry,
povídali si a samozřejmě došlo i na zpívání celé škály písní. Od „Sladkého mámení“, přes
„Slavíky z Madridu“, aţ po folk a country. Nesmím opomenout, ţe v našem apartmánu se
odehrála i válka a ţebrák (myslím s kartami) a později i bojovka s polštáři. Ráno, kdy se
kaţdý vzbudil i díky svým ratolestem, jsme přichystali snídani (nepřeberné mnoţství buchet,
koláčů a bábovek). Ti majetnější vytáhli i salámy, klobásy a šunky. :-) Počasí se nám přes
noc pokazilo a venku lilo jako z konve. Ale nám to po tak dobré snídani ani nevadilo. Kaţdý
si našel nějakou zábavu. Hrály se hry jako
předešlý večer. Kupříkladu i Scrabble, karty,
s malými i pexeso a člověče nezlob se. A došlo i
na čtení pohádek v „pekle“. Tak byla nazvána
patrová postel, z níţ jsme v dramatizaci
předčítaly pozorným posluchačům Ezopovy
bajky. Tak nám dopolodne uteklo jako voda a uţ
jsme do sebe ládovali vypečené kuře s rýţí. Po
obědě se část odebrala do svých pelíšků a zbytek
se pustil chca nechca do nádobí. Počasí se
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mezitím umoudřilo, a tak Ferda neváhal a zanotoval otázku: „Jste všichni připraveni?“, na
kterou se mu dostalo odpovědi: „Jsme, jsme!“ Ptáte se, na co a kam? No přece na túru po
krásných koutech Beskydských hor. Po náročném skoro šplhu do prudkého kopce jsme se
vydrápali na asfaltku. Jaká úleva! Po ní jsme už jen pohodlně šlapali směrem k hospůdce
„Pod Ondřejníkem“. Vevnitř si skoro všichni objednali dobré pití. Dospělci pivečko a caparti
KOFOLU. Nechci dělat reklamu, ale byla skvěle vychlazená a fakt bodla. Když k tomu
přičteme i rychlou obsluhu a čerstvé tyčky, tak když ji miluješ, není co řešit! Před hospůdkou
stály houpačky, na kterých se vyblbli jak děti, tak i dospělí. Cestou zpátky jsme v hustých
lesích ulovili docela dost slušných bedel. (S nimi jsme pak skoro všichni odjízděli domů.) Po
návratu do našeho „hnízda“ jsme dali
spočinout našim unaveným nohám.
Našli se však i tací, kteří měli ještě
nějaké ty síly na opekání špekáčků
přímo u ohně. Ti ostatní si je osmažili
na pánvi, a tak neviděli parádní
kouzelnické
číslo
s rozžhaveným
prutem pomocí kterého se daly vytvářet
různé obrazce. po tak kalorické večeři
naše tělo použilo načerpanou energii
v našich oblíbených sportovištích. I
naše hlasivky se hlásily o slovo, a tak
jsme ani nemrkli a už se z našich hrdel
linuly nádherné melodie. Ty zněly
nejen po celé chatě, ale dlouho po odjezdu i v našich uších. Ranní vstávání některých členů
však bylo o to horší. Rozhodli se jet na 8 hodin do kostela v Čeladné. Ostatní si pospali a jeli
až na 10 do Frýdlantu. Po obohacující mši byl vynikající oběd složený ze špaget se 3 druhy
masa (kuřecí, vepřové a špekáčky ze včerejška). Evropské unii by se to asi moc nelíbilo, ale
důležité je, že nám to chutnalo! Bohužel se blížil konec našeho pobytu a museli jsme sbalit
čemodan („rusky kufr“, pozn. redakce), vzít do ruky smeták a hadru, vysmejčit a uklidit po
sobě. Ještě zkontrolovat, zda nám nic a nikdo nechybí, setřít slzu z oka a rozloučit se.
Zamávat a hurá nehurá plni zážitků zase domů!
Závěrem chci ještě moc a moc poděkovat všem, kteří se svou účastí zasloužili o pohodovou
atmosféru po celý náš pobyt. A také za Boží přítomnost, jež nás provázela i na zpáteční cestě.
Katka Jasenská
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26. – 28. 11. Jak nedostat přes hubu II.
Pro velký úspěch pokračování. Pro stálé účastníky pokračování, pro ty nové od začátku.
Vede: Pavel Bery Bačůvka, cena: 330,-/390,- Kč.
3. – 5. 12.
Jeskyně
Jeskyně – místo chladu, tmy a strašidelného bizarního světa, nebo tajuplný svět plný krás a
zajímavých přírodních úkazů? Jestli neznáte odpověď na tuto otázku, rozhodně přijeďte na
víkend do Javořičských jeskyní a dozvíte se pravdu.
Vede: Radim Hladký, cena: 440,-/520,- Kč.
3. – 5. 12.
Volejbal
Volejbalisti, pozor! Tento víkend je tu opět pro vás! Volejbal od rána do večera se spoustou
zábavy, přátel a oddechu od všedních starostí.
Vedou: Zdeněk Jurček a Gábina Dudáková, cena: 450,-/540,- Kč.
10. – 12. 12. Adventní duchovní obnova
Motto napoví: „Chceme vidět Ježíše.“
Vede: Mons. Karel Herbst, cena: 450,-/540,- Kč.
Podrobné informace naleznete na internetové adrese www.disfrystak.cz.
Příhlášky je potřeba podat nejméně 3 týdny před akcí.

Ve dnech 22. – 24.10. se uskutečnilo setkání katechetů a kněží Olomoucké arcidiecéze na sv.
Hostýně. Počet zúčastněných byl 120. Naši farnost zastupoval otec Emil a tři katechetky.
Patronát nad tímto setkáním měl otec arcibiskup Jan a otec biskup Josef, kteří na katechezi
dětí, mládeže i dospělých mají eminentní zájem. Témata jejich přednášek byla: Kontemplace
Kristovy tváře, Zajeď na hlubinu a Společenství v církvi. Po přednáškách jsme si vybrali
skupinku, ve které byli katechetové, kteří pracovali se stejnou věkovou skupinou dětí jako
my a v této skupince jsme rozebírali své poznatky a předávali si navzájem zkušenosti. Mše
svaté, modlitba, adorace, vystoupení křesťanské
skupiny, posezení s přáteli – to byl program tohoto
třídenního setkání. K nezapomenutelným zážitkům
patří noční křížová cesta při svíčkách, nádherná
atmosféra, jednota lidí a jejich nadšení pro poslání
pomáhat lidem hledat Krista. Naše poděkování patří
všem z katechetického centra za organizaci a všem,
kteří nám umožnili se setkání zúčastnit.
Katechetky
10






KLUB MAMINEK
1. 11. Slavnost Všech svatých
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné
zemřelé - Dušičky
7. 11. 32. neděle v mezidobí
9. 11. Svátek Posvěcení lateránské
baziliky
10. 11. Památka sv. Lva Velikého
12. 11. Památka sv. Josatafa
13. 11. Památka sv. Anežky České
14. 11. 33. neděle v mezidobí
17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské
21. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále
22. 11. Památka sv. Cecílie
28. 11. 1. neděle adventní
30. 11. Svátek sv. Ondřeje
5. 12. 2. neděle advetní

9. 11.
23. 11.

Malování na trička
(či jiný textilní podklad)
Ústní hygiena

**********
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Chcete-li sobě nebo svým blízkým udělat
dáreček, můžete zkusit malování na
hedvábí (šátky, šály, obrázky, kravaty – vše
bude k dispozici). Akce proběhne v pátek
12. listopadu od 16:30 do 19:30 hodin
v našich farních prostorách. Nahlaste se
paní Osohové na telefon 604 897 812.
Počet zájemců je omezen.

**********
ZDOBENÍ DEKORAČNÍM
PÍSKEM

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY

Centrum pro rodinu ve Zlíně zve všechny
malé i velké, kteří si chtějí vyrobit něco pro
zkrášlení domova. Budou se zdobit dřevěné
rámečky, skleněné vázy nebo svícny. Akce
se uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu od
16:45 do 18:45 hodin v prvním patře
kláštera ve Zlíně v učebně náboženství.
Přihlásit se můžete v kanceláři Centra pro
rodinu (telefon 577 212 020).

V prvním listopadovém týdnu máme
možnost získat plnomocné odpustky pro
duše očistci. proto zde uvádíme podmínky
pro jejich získání:
Plnomocné odpustky pro duše v očistci
získá ten, kdo navštíví kterýkoliv kostel
1. 11. (Slavnost Všech svatých) odpoledne
a 2. 11. (Vzpomínka na všechny věrné
zemřelé) po celý den a kromě obvyklých
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a
modlitba na úmysl svatého Otce) se
pomodlí modlitbu Páně a vyznání víry.

**********
DĚTSKÁ SCHOLA – ZMĚNA
TERMÍNU ZKOUŠEK
Vedoucí dětské scholy upozorňují na
změnu termínu zkoušek. Od začátku října
se scházíme pravidelně ve středu v 15
hodin na faře. Přijď si s námi zazpívat!
Písničky, které nacvičujeme, zpíváme
každou druhou neděli v měsíci na nedělní
mši sv. v 10 hodin.

Od 1. do 8. listopadu je pak možno získat
po splnění tří dříve jmenovaných
obvyklých podmínek denně plnomocné
odpustky, přivlastnitelné pouze duším
v očistci,
navštívíme-li
hřbitov
a
pomodlíme se tam třeba jen v duchu za
zemřelé. V ostatních dnech během roku lze
takto získat odpustky částečné.
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DOPŇOVAČKA: Vzpomínejme na všechny zemřelé, ale...
(dokončení v tajence)

VZKAZ

1. Mnata, Vojen a Vnislav
3. výrobce krajek
5. poutní místo u Olomouce
7. čtvrtletí
9. kůže z hovězího dobytka
11. prodavač novin
13. letopisy
15. rychlá válečná loď (též Potěmkin)
17. doplněk pánského oblečení

2. goniometrická funkce
4. český herec (Jiří)
6. končetiny raka
8. pouťová atrakce
10. Kolumbovo jméno
12. zemědělské podniky v Rusku
14. rovnokřídlý hmyz (též koník)
16. lidojed
18. houpací postýlka

Nápověda: kolchozy
Tajenka z minulého čísla: pan Jan Schenkmajer
připravil František Záloha
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