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Dary Tří Králů Ježíškovi… (tajenka jsou tmavá pole bez písmen) 

 
1. Pozemek kolem domu 10. Tělocvičné nářadí 

2. Obsluha v letadle 11. Pichlavý plevel 

3. Pohádková bytost (seriál) 12. Výrobce piva 

4. Malá tabule 13. Latinský název olova 

5. Hliněný hudební nástroj 14. Jemné voňavky 

6. Praktický člověk 15. Předseda vlády  

7. Přítel 16. Neúplný tah 

8. Studující 17. Místo, kde se rodí děti 

9. Pusa 

 

Tajenka z minulého čísla: Přejeme vše dobré. 

připravil František Záloha 

mailto:farnicek@post.cz

























































 
 

6. 2. 5. neděle v mezidobí 

9. 2. Popeleční středa 

13. 2. 1. neděle postní 

20. 2. 2. neděle postní 

22. 2. Stolec sv. Petra 

27. 2. 3. neděle postní 

6. 3. 4. neděle v mezidobí 

 

 

 
 

 

Ve středu začíná postní doba. Během postní doby uslyšíme v liturgii 

mnohé výzvy k obrácení, k sebeovládání a přijímání těžkostí, které nás 

potkávají na naší životní cestě. Naše životní pouť se dá srovnat 

s putováním Izraelitů na poušti. Izraelité věděli, že se o ně Hospodin 

stará a hned na začátku putování při přechodu Rudým mořem zažili jeho  

obrovskou moc a pozornou péči, kterou choval vůči svému lidu. Přesto slyšíme, že při 

nedostatku vody reptali proti Mojžíšovi a tím nepřímo proti svému Pánu. Je obdivuhodné, 

s jakou trpělivostí Bůh vedl svůj lid. Biblisté říkají, že starozákonní Hospodin se jevil jako 

velmi milující, ale také i vyžadující Bůh. Naše putování životem je sice trochu podobné 

putování izraelitů, kteří šli čtyřicet let pouští, ale přece jenom se v mnohém liší. Náš 

křesťanský život spočívá především v následování našeho Pána. Nejlépe a nejvíce se 

naučíme, když se budeme během postní doby snažit prožívat křížovou cestu. Jít s Ním a za 

Ním.  

Také nebýváme spokojeni jako Izraelité nebo dokonce i apoštolové s tím, co nás potkává 

v životě. Máme živelný odpor ke všemu nepříjemnému a těžkému, co prožíváme. Někdy si 

ulevujeme, jak se dá a snad i reptáme. Náš Pán nás však trpělivě vychovává. Učí nás 

především svým vlastním příkladem.Vede nás naší životní cestou a my chápeme, že vlastně 

svým životem následujeme Pána Ježíše. Jeho křížová cesta je každodenní výzva a On stále 

čeká na naši pohotovou odpověď. Neochabujme na naší životní cestě. Následujme Pána 

Ježíše a denně obnovujme svá dobrá předsevzetí. Dál pokračujme s oddanou vírou. Hodně 

vytrvalosti v postním snažení přeje a k tomu z celého srdce žehná a dostatek síly vyprošuje 

 

otec Emil 

AAKKCCEE  NNAA  DDIISSUU  

18. – 20. 2. 24 hodin na sněhu 

Zimní hrátky, jenž nám zima dovolí: lyže, 

běžky, pěšky, iglů, budování záhrabu, 

eskymácká noc, sauna (pouze ledová 

sprcha), miss sněhulák, koulovačka 

(krychlovačka?)... Uděláme z vás ostřílené 

(okrychlované) severské vlky, 

Cena: 350,-/420,- Kč, vedou Mirďa, Bery, 
José, Kosmič 

25. – 27. 2. Postní zamyšlení 

„How to Dismantle an Atomic Bomb“ 
Postní duchovní obnova s evangeliem a U2. 

Cena: 480,-/580,- Kč, vede P. Ladislav 
Heryán, SDB 

4. – 6. 3. Jak nedostat přes hubu IV. 

Sebeobrana je stav mysli – to znamená 

vědět, v případě průšvihu, CO udělat, 

vědět, JAK to udělat a být PŘIPRAVEN to 

udělat. Ale hlavně to znamená vědět, jak se 

do průšvihu vůbec NEDOSTAT! 

Cena: 330,-/390,- Kč, vede Bery 

11. – 13. 3. Jeseníky na běžkách 

Máš doma běžky a zvládáš jízdu na nich? 

Máš v oblibě vícedenní letní vandry 

přírodou? Pokusíme se obojí skloubit 

dohromady. Vydáme se se vším potřebným 

na zádech na zimní túru po hřebenech 

Jeseníků kolem nejvyšší moravské hory 

Pradědu. Spíme ve stanech na sněhu ve 
vlastních spacácích. 

Cena: 320,-/370,- Kč, vede Robert Vrána 

11. – 13. 3. Kvůli takové kravině se 

Shakespeare v hrobě neobrátí... nebo jo? 

Pojďme se společně ponořit do osobností, 

které ovlivnily celý běh dějin. Ať je to 

Jindřich V., Galileo, Hamlet… Máš 

možnost se stát někým jiným, máš možnost 

se do nich vcítit a postupovat podle své 

vůle. Třeba změníš běh dějin, ale jen na 
prknech jeviště, která znamenají svět. 

Cena: 480,-/580,- Kč, vedou Eifel a 

Macejka 

 

 
 

 Křty – 26 

 Svatby – 13 + 1 sanace (zplatnění) 

 1. svaté přijímání – 14 dětí a 2 dospělí 

 Podaná svatá přijímání – 21 500 

 Pomazání nemocných 
35 společně a 26 jednotlivě 

Příjmy 

 sbírky, dary fyzických i právnických 

osob – 385 593,- Kč 

 obecní příspěvek – 150 000,- Kč 

 jiné příjmy (nájem, úroky, výnosy) – 

8 603,90,- Kč 
 celkem – 544 196,90,- Kč  

Výdaje 

 bohoslužebné – 12 298,- Kč 

 režijní (energie, drobné opravy...) – 

145 390,60,- Kč 
 velké opravy (zvony...) – 320 195,- Kč 

 odeslané sbírky a dary – 58 100,- Kč 

 nákupy (vysavač...) – 13 208,- Kč 

 ostatní výdaje (daň a jiné) – 4 193,- Kč 

 celkem – 553 384,60,-  Kč 

Počáteční stav k 1. 1. 2004 

 v bance – 52 032,10,- Kč 

 v pokladně – 32 836,90,- Kč 

 celkem – 84 859,- Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2004                                                      

 v bance – 51 220,40,- Kč 

 v pokladně – 24 460,90,- Kč 

 celkem – 75 681,30,- Kč 
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Má své kořeny v biblickém vyprávění o odchodu Božího lidu z Egypta, kdy Bůh izraelský 

národ, svůj vyvolený lid, 40 let tříbil při putování pouští, než ho nechal dosáhnout zaslíbené 

země. Postní doba nás také spojuje se 40 dny, které Pán Ježíš strávil na poušti v postu a 

modlitbě. Toto období zahajuje Popeleční středa - den, kdy se udílí popelec, tj. posvěcený 

popel ze starých velikonočních ratolestí. Popelec se přijímá na znamení ochoty změnit svůj 

život – obrátit se. Kněz při udělování popelce mj. říká:  „Pomni,  že  prach  jsi  a  v  prach  se  

obrátíš…“ nebo „Čiňte pokání a věřte evangeliu“. Letos vychází 

tento den, kdy je přísný půst od masa, už na středu 9. února. 

Hlavním smyslem postní doby je pro nás pokřtěné příprava na 

obnovu svého křestního slibu a na svátky Zmrtvýchvstání Páně – 

Velikonoce. Půst jako takový je pouze jeden z prostředků k naší 

duchovní obnově. Křesťané by měli tuto dobu trávit vnitřním 

usebráním a také odříkáním si různých věcí nebo činností. 


-PN- 
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Poutní místo leží asi 10 km jihovýchodně od Zlína ve směru na 

Luhačovice a samotný poutní kostel Panny Marie Sněžné je na 

kopci asi 2 km za obcí.  

HHIISSTTOORRIIEE  AA  PPOOPPIISS  PPOOUUTTNNÍÍHHOO  MMÍÍSSTTAA  

Dějiny mariánského obrazu uctívaného na hlavním oltáři dnešního farního kostela nesahají 

sice do dávné minulosti, ale přesto je toto poutní místo nedaleko Zlína velmi oblíbeno. 

Samotný Provodov leží na rozhraní Slovácka a Valašska ve Vizovických vrších. Jméno 

osady vzniklo z toho, že zdejší obyvatelé často „provázeli“ pocestné a obchodníky přes hory 

plné divoké zvěře a loupežníků. První zprávy o poutním místě Provodov (místě zvaném „Na 

Malenisku“) pocházejí z počátku 18. století. Přičítají se prameni  zdravé  vody,  který  se  prý  

ukázal ve snu zbožné paní Anně Vlaštovicové, 

manželce místního mlynáře Pavla Vlaštovici. Mlynářka 

trpěla oční chorobou a uzdravila se po omývání vodou 

ze studánky. Když byl takto uzdraven i majitel 

luhačovického panství hrabě Serenyi, dal vystavět nad 

pramenem kapličku Panny Marie Sněžné (r. 1735). 

Od té doby se stala provodovská kaplička cílem mnoha 

poutníků z blízkého i vzdáleného okolí, což přetrvávalo 

i po její přestavbě na malý poutní kostel v barokním 

slohu v r. 1750, který na místě stojí dodnes.  

V jeho blízkosti je vodní kaplička, která je napájená z 

pramene   vyvěrajícího   pod   hlavním  oltářem.  V  lese 

blízko kostela se nachází křížová cesta. Ke vstupu do kostela vede 52 schodů, nedaleko je 

fara a noclehárna – útulna, která by měla být v budoucnu přeměněna v exerciční dům.  

Interiér kostela je prostý a útulný. Nad 

oltářem visí uctívaný obraz Panny 

Marie kojící, námět v našich zemích 

ojedinělý i přes to, že jej znali už 

v Byzanci. Nad sakristií je obraz Panny 

Marie Sněžné. Křížová cesta (z roku 

1947) pochází od Emila Brendla. 

Barevná okna znázorňují sv. Josefa a 

sv. Jana Nepomuckého. 

Provodovský poutní kostel je zasazený 

do krásné valašské přírody a může 

oslovit jak věřícího poutníka, tak i 

náhodného turistu. 
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Koncem minulého roku  probíhala ve Fryštáku  sbírka  na  adopci  dětí  

na dálku. 31. ledna jsme odeslali na účet  adopce  částku 34 300,- Kč,  

což znamená, že i letos může pokračovat sedm indických dětí ve 

školní docházce. Chceme poděkovat všem obětavým lidem, kteří se 

podíleli na úspěchu sbírky (ve Fryštáku už devátý rok). Jsou to paní 

Vítková, Doležalová, Kršáková, Urbášková, Konečná, Raková, Mgr. 

Vavruša, pan Orsava a slečna Trněná. 

Dík za velkou podporu patří také paní Plškové z MěÚ Fryšták, 

která ochotně propagovala akci ve Fryštáckých listech a relacích 

rozhlasu. 

organizátoři sbírky 

 

 
 

Na letošní tříkrálové sbírce vytvořily skupinku koledníků děti z první třídy, které navštěvují 

náboženství – Eliška Halaštová, Karolínka Odstrčilová, Vojtík Vajďák a Lucka Mařáková. 

Vzali s sebou také své mladší sourozence Marušku Vajďákovou a Barborku Halaštovou. 

Přinášíme reakce dětí, které letos koledovaly poprvé... 

 Líbilo se ti chodit v přestrojení za krále při tříkrálové sbírce? 

Eliška: Ano. 

Karolínka: Ano, líbilo moc. 

Vojtík: Já jsem nechodil v přestrojení. Nosil jsem pokladničku.       

Lucka: Hrozně moc se mi to líbilo. 

 Co se ti při tříkrálovém koledování líbilo nejvíc? 

Eliška: Ţe peníze půjdou na nemocné. 

Karolínka : Nejvíc se mi líbil oblek při koledování. 

Vojtík: Ţe jsem nosil pokladničku. 

Lucka: Jak jsme koledovali u paní učitelky Švajdové.              

 Byla tříkrálová koleda pro tebe náročná, únavná? 

Eliška: ano. 

Karolínka: Ke konci koledování ano. 

Vojtík: Bolely mne nohy. 

Lucka: Ne, ani nápad, nebyla jsem vůbec unavená! 

 Zúčastníš se příští rok zase? 

Eliška: Ano. 

Karolínka: Ano!!! 

Vojtík: Jo, určitě. 

Lucka: Ano, za černého vzadu. HN 
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 Z dějin naší farnosti 
 

 

 
18. KOSTEL – varhany (pokračování) 

Svěcení nových varhan  

Slavnostní svěcení nových varhan se uskutečnilo v neděli 6. prosince 1931 na svátek sv. 

Mikuláše – patrona naší farnosti, v den patrocinia kostela - tedy „na hody“. O tom, ţe to byla 

výjimečná a velkolepá událost, svědčí obsáhlý program oslav, který se nám dochoval na 

plakátu vyhotovenému k této příleţitosti, a také zápis ve farní kronice. Na konci dotyčného 

plakátu, který vydala Farní Cyrilská jednota (spolek podporující pěstování chrámové hudby - 

viz minulé číslo) se mimo jiné píše: „Jednota se na slavnost svěcení varhan pečlivě 

připravuje, a proto doufá, že (…) obecenstvo význam slavnosti, památné pro celou farnost, 

plně si uvědomí a svou hojnou účastí snahy Jednoty odmění a podpoří.“  

V deset hodin dopoledne bylo v kostele slavnostní kázání, které měl delegát diecézní 

Cyrilské jednoty P. František Závrbský z Olomouce (před 2. vatikánským koncilem byla 

kázání přede mší sv.). Po kázání následovalo svěcení varhan – světitelem byl salesián Mons. 

Augustin Štancl. Po svěcení zahrál slavnostní preludium J. Budík – ředitel kůru farního 

kostela ve Zlíně. Následovala slavná mše sv., kterou slouţil děkan a štípský farář P. Augustin 

Šamánek, Při liturgii zpíval zlínský chrámový sbor díla Říhovského Missa Loretta, 

Güttlerovo Pange Lingea (Chvalte ústa) a další. Zastoupen byl i patron fryštáckého kostela 

hrabě Josef Seilern - Aspnag a to Mons. Emilem Kapounem – tehdejším kaplanem na zámku 

Lešné. Jinak bylo hostů velmi mnoho – na faře údajně kolem třiceti. 

Odpoledne pak bylo poţehnání, které opět doprovázeli zpěvy místní i přespolní zpěváci. Po 

poţehnání se konaly v předsálí fryštácké radnice schůze a porady okolních chrámových 

pěveckých sborů. Večer v 19 hodin byla v sále radnice uspořádána pro širokou veřejnost 

slavnostní hudební akademie, na které vystoupily převáţně s lidovými písněmi chrámové 

sbory z Fryštáku a ze Zlína. Na klavír je doprovázeli zlínský ředitel kůru J. Budík a fryštácký 

varhaník Josef Doleţal. Podle zápisu z fryštácké farní kroniky se celá slavnost velmi  

protáhla - končila aţ po 23 hodině! 
 

Vít Němec 

 

  

 

PPOOUUTTĚĚ  

 začátek května – pouť hasičů (zahájení poutní sezóny) 

 červenec – poutě okolních farností 

 hlavní pouť – v neděli okolo svátku Panny Marie Sněžné (5. 8.) 

 dušičková pouť a zároveň konec poutní sezóny – předposlední nebo poslední říjnová 

neděle (po mši svaté následuje světelný průvod na nedaleký hřbitov) 

MMŠŠEE  SSVVAATTÉÉ  

 v neděli po celý rok v 10:15  

 v poutní sezónu (od 1. 5. do 31. 10.) také ve 14:30 

 v den hlavní pouti – mše sv. v 7:30, 9:00, 10:30 a ve 14:30 

DDUUCCHHOOVVNNÍÍ  SSPPRRÁÁVVAA  

Kostel je spravován z farnosti Ţelechovice nad Dřevnicí. 

-PN- 
 

  

 

 

 

Z českého centra LL 

– Likvidace lepry – 

nám přišlo v lednu 

potvrzení o přijetí 

daru 10 000 Kč, 

které jsme získali 

z prodeje dárečků 

vyrobených dětmi v 

rámci akce Tvořivé 

dny.  Ještě jednou 

velký dík všem, 

kteří tuto akci 

připravili, i 

samotným dětem za 

jejich krásné 

výrobky a práce. 
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Poznámka k obrázku na titulní straně: Je zde jedno z výtvarných děl fryštáckých dětí, 

které v průběhu loňských Vánoc zkrášlovalo náš kostel a pomohlo vydělat peníze na léčení 

lidí postiţených malomocenstvím. 
 

*************************** 
 

Uţ ve středu 9. února začíná Popeleční středou Postní doba. Stejně jako v předcházejících 

letech budou v našem kostele v pátek v 17:45 a v neděli v 15 hodin poboţnosti křížové cesty. 

V sakristii je rozpis, do kterého se zájemci o vedení kříţových cest mohou zapsat. 
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Vít Němec 

 

  

 

PPOOUUTTĚĚ  

 začátek května – pouť hasičů (zahájení poutní sezóny) 

 červenec – poutě okolních farností 

 hlavní pouť – v neděli okolo svátku Panny Marie Sněžné (5. 8.) 

 dušičková pouť a zároveň konec poutní sezóny – předposlední nebo poslední říjnová 

neděle (po mši svaté následuje světelný průvod na nedaleký hřbitov) 

MMŠŠEE  SSVVAATTÉÉ  

 v neděli po celý rok v 10:15  

 v poutní sezónu (od 1. 5. do 31. 10.) také ve 14:30 

 v den hlavní pouti – mše sv. v 7:30, 9:00, 10:30 a ve 14:30 

DDUUCCHHOOVVNNÍÍ  SSPPRRÁÁVVAA  

Kostel je spravován z farnosti Ţelechovice nad Dřevnicí. 

-PN- 
 

  

 

 

 

Z českého centra LL 

– Likvidace lepry – 

nám přišlo v lednu 

potvrzení o přijetí 

daru 10 000 Kč, 

které jsme získali 

z prodeje dárečků 

vyrobených dětmi v 

rámci akce Tvořivé 

dny.  Ještě jednou 

velký dík všem, 

kteří tuto akci 

připravili, i 

samotným dětem za 

jejich krásné 

výrobky a práce. 
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Poznámka k obrázku na titulní straně: Je zde jedno z výtvarných děl fryštáckých dětí, 

které v průběhu loňských Vánoc zkrášlovalo náš kostel a pomohlo vydělat peníze na léčení 

lidí postiţených malomocenstvím. 
 

*************************** 
 

Uţ ve středu 9. února začíná Popeleční středou Postní doba. Stejně jako v předcházejících 

letech budou v našem kostele v pátek v 17:45 a v neděli v 15 hodin poboţnosti křížové cesty. 

V sakristii je rozpis, do kterého se zájemci o vedení kříţových cest mohou zapsat. 
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Poutní místo leží asi 10 km jihovýchodně od Zlína ve směru na 

Luhačovice a samotný poutní kostel Panny Marie Sněžné je na 

kopci asi 2 km za obcí.  

HHIISSTTOORRIIEE  AA  PPOOPPIISS  PPOOUUTTNNÍÍHHOO  MMÍÍSSTTAA  

Dějiny mariánského obrazu uctívaného na hlavním oltáři dnešního farního kostela nesahají 

sice do dávné minulosti, ale přesto je toto poutní místo nedaleko Zlína velmi oblíbeno. 

Samotný Provodov leží na rozhraní Slovácka a Valašska ve Vizovických vrších. Jméno 

osady vzniklo z toho, že zdejší obyvatelé často „provázeli“ pocestné a obchodníky přes hory 

plné divoké zvěře a loupežníků. První zprávy o poutním místě Provodov (místě zvaném „Na 

Malenisku“) pocházejí z počátku 18. století. Přičítají se prameni  zdravé  vody,  který  se  prý  

ukázal ve snu zbožné paní Anně Vlaštovicové, 

manželce místního mlynáře Pavla Vlaštovici. Mlynářka 

trpěla oční chorobou a uzdravila se po omývání vodou 

ze studánky. Když byl takto uzdraven i majitel 

luhačovického panství hrabě Serenyi, dal vystavět nad 

pramenem kapličku Panny Marie Sněžné (r. 1735). 

Od té doby se stala provodovská kaplička cílem mnoha 

poutníků z blízkého i vzdáleného okolí, což přetrvávalo 

i po její přestavbě na malý poutní kostel v barokním 

slohu v r. 1750, který na místě stojí dodnes.  

V jeho blízkosti je vodní kaplička, která je napájená z 

pramene   vyvěrajícího   pod   hlavním  oltářem.  V  lese 

blízko kostela se nachází křížová cesta. Ke vstupu do kostela vede 52 schodů, nedaleko je 

fara a noclehárna – útulna, která by měla být v budoucnu přeměněna v exerciční dům.  

Interiér kostela je prostý a útulný. Nad 

oltářem visí uctívaný obraz Panny 

Marie kojící, námět v našich zemích 

ojedinělý i přes to, že jej znali už 

v Byzanci. Nad sakristií je obraz Panny 

Marie Sněžné. Křížová cesta (z roku 

1947) pochází od Emila Brendla. 

Barevná okna znázorňují sv. Josefa a 

sv. Jana Nepomuckého. 

Provodovský poutní kostel je zasazený 

do krásné valašské přírody a může 

oslovit jak věřícího poutníka, tak i 

náhodného turistu. 
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Koncem minulého roku  probíhala ve Fryštáku  sbírka  na  adopci  dětí  

na dálku. 31. ledna jsme odeslali na účet  adopce  částku 34 300,- Kč,  

což znamená, že i letos může pokračovat sedm indických dětí ve 

školní docházce. Chceme poděkovat všem obětavým lidem, kteří se 

podíleli na úspěchu sbírky (ve Fryštáku už devátý rok). Jsou to paní 

Vítková, Doležalová, Kršáková, Urbášková, Konečná, Raková, Mgr. 

Vavruša, pan Orsava a slečna Trněná. 

Dík za velkou podporu patří také paní Plškové z MěÚ Fryšták, 

která ochotně propagovala akci ve Fryštáckých listech a relacích 

rozhlasu. 

organizátoři sbírky 

 

 
 

Na letošní tříkrálové sbírce vytvořily skupinku koledníků děti z první třídy, které navštěvují 

náboženství – Eliška Halaštová, Karolínka Odstrčilová, Vojtík Vajďák a Lucka Mařáková. 

Vzali s sebou také své mladší sourozence Marušku Vajďákovou a Barborku Halaštovou. 

Přinášíme reakce dětí, které letos koledovaly poprvé... 

 Líbilo se ti chodit v přestrojení za krále při tříkrálové sbírce? 

Eliška: Ano. 

Karolínka: Ano, líbilo moc. 

Vojtík: Já jsem nechodil v přestrojení. Nosil jsem pokladničku.       

Lucka: Hrozně moc se mi to líbilo. 

 Co se ti při tříkrálovém koledování líbilo nejvíc? 

Eliška: Ţe peníze půjdou na nemocné. 

Karolínka : Nejvíc se mi líbil oblek při koledování. 

Vojtík: Ţe jsem nosil pokladničku. 

Lucka: Jak jsme koledovali u paní učitelky Švajdové.              

 Byla tříkrálová koleda pro tebe náročná, únavná? 

Eliška: ano. 

Karolínka: Ke konci koledování ano. 

Vojtík: Bolely mne nohy. 

Lucka: Ne, ani nápad, nebyla jsem vůbec unavená! 

 Zúčastníš se příští rok zase? 

Eliška: Ano. 

Karolínka: Ano!!! 

Vojtík: Jo, určitě. 

Lucka: Ano, za černého vzadu. HN 
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6. 2. 5. neděle v mezidobí 

9. 2. Popeleční středa 

13. 2. 1. neděle postní 

20. 2. 2. neděle postní 

22. 2. Stolec sv. Petra 

27. 2. 3. neděle postní 

6. 3. 4. neděle v mezidobí 

 

 

 
 

 

Ve středu začíná postní doba. Během postní doby uslyšíme v liturgii 

mnohé výzvy k obrácení, k sebeovládání a přijímání těžkostí, které nás 

potkávají na naší životní cestě. Naše životní pouť se dá srovnat 

s putováním Izraelitů na poušti. Izraelité věděli, že se o ně Hospodin 

stará a hned na začátku putování při přechodu Rudým mořem zažili jeho  

obrovskou moc a pozornou péči, kterou choval vůči svému lidu. Přesto slyšíme, že při 

nedostatku vody reptali proti Mojžíšovi a tím nepřímo proti svému Pánu. Je obdivuhodné, 

s jakou trpělivostí Bůh vedl svůj lid. Biblisté říkají, že starozákonní Hospodin se jevil jako 

velmi milující, ale také i vyžadující Bůh. Naše putování životem je sice trochu podobné 

putování izraelitů, kteří šli čtyřicet let pouští, ale přece jenom se v mnohém liší. Náš 

křesťanský život spočívá především v následování našeho Pána. Nejlépe a nejvíce se 

naučíme, když se budeme během postní doby snažit prožívat křížovou cestu. Jít s Ním a za 

Ním.  

Také nebýváme spokojeni jako Izraelité nebo dokonce i apoštolové s tím, co nás potkává 

v životě. Máme živelný odpor ke všemu nepříjemnému a těžkému, co prožíváme. Někdy si 

ulevujeme, jak se dá a snad i reptáme. Náš Pán nás však trpělivě vychovává. Učí nás 

především svým vlastním příkladem.Vede nás naší životní cestou a my chápeme, že vlastně 

svým životem následujeme Pána Ježíše. Jeho křížová cesta je každodenní výzva a On stále 

čeká na naši pohotovou odpověď. Neochabujme na naší životní cestě. Následujme Pána 

Ježíše a denně obnovujme svá dobrá předsevzetí. Dál pokračujme s oddanou vírou. Hodně 

vytrvalosti v postním snažení přeje a k tomu z celého srdce žehná a dostatek síly vyprošuje 

 

otec Emil 

AAKKCCEE  NNAA  DDIISSUU  

18. – 20. 2. 24 hodin na sněhu 

Zimní hrátky, jenž nám zima dovolí: lyže, 

běžky, pěšky, iglů, budování záhrabu, 

eskymácká noc, sauna (pouze ledová 

sprcha), miss sněhulák, koulovačka 

(krychlovačka?)... Uděláme z vás ostřílené 

(okrychlované) severské vlky, 

Cena: 350,-/420,- Kč, vedou Mirďa, Bery, 
José, Kosmič 

25. – 27. 2. Postní zamyšlení 

„How to Dismantle an Atomic Bomb“ 
Postní duchovní obnova s evangeliem a U2. 

Cena: 480,-/580,- Kč, vede P. Ladislav 
Heryán, SDB 

4. – 6. 3. Jak nedostat přes hubu IV. 

Sebeobrana je stav mysli – to znamená 

vědět, v případě průšvihu, CO udělat, 

vědět, JAK to udělat a být PŘIPRAVEN to 

udělat. Ale hlavně to znamená vědět, jak se 

do průšvihu vůbec NEDOSTAT! 

Cena: 330,-/390,- Kč, vede Bery 

11. – 13. 3. Jeseníky na běžkách 

Máš doma běžky a zvládáš jízdu na nich? 

Máš v oblibě vícedenní letní vandry 

přírodou? Pokusíme se obojí skloubit 

dohromady. Vydáme se se vším potřebným 

na zádech na zimní túru po hřebenech 

Jeseníků kolem nejvyšší moravské hory 

Pradědu. Spíme ve stanech na sněhu ve 
vlastních spacácích. 

Cena: 320,-/370,- Kč, vede Robert Vrána 

11. – 13. 3. Kvůli takové kravině se 

Shakespeare v hrobě neobrátí... nebo jo? 

Pojďme se společně ponořit do osobností, 

které ovlivnily celý běh dějin. Ať je to 

Jindřich V., Galileo, Hamlet… Máš 

možnost se stát někým jiným, máš možnost 

se do nich vcítit a postupovat podle své 

vůle. Třeba změníš běh dějin, ale jen na 
prknech jeviště, která znamenají svět. 

Cena: 480,-/580,- Kč, vedou Eifel a 

Macejka 

 

 
 

 Křty – 26 

 Svatby – 13 + 1 sanace (zplatnění) 

 1. svaté přijímání – 14 dětí a 2 dospělí 

 Podaná svatá přijímání – 21 500 

 Pomazání nemocných 
35 společně a 26 jednotlivě 

Příjmy 

 sbírky, dary fyzických i právnických 

osob – 385 593,- Kč 

 obecní příspěvek – 150 000,- Kč 

 jiné příjmy (nájem, úroky, výnosy) – 

8 603,90,- Kč 
 celkem – 544 196,90,- Kč  

Výdaje 

 bohoslužebné – 12 298,- Kč 

 režijní (energie, drobné opravy...) – 

145 390,60,- Kč 
 velké opravy (zvony...) – 320 195,- Kč 

 odeslané sbírky a dary – 58 100,- Kč 

 nákupy (vysavač...) – 13 208,- Kč 

 ostatní výdaje (daň a jiné) – 4 193,- Kč 

 celkem – 553 384,60,-  Kč 

Počáteční stav k 1. 1. 2004 

 v bance – 52 032,10,- Kč 

 v pokladně – 32 836,90,- Kč 

 celkem – 84 859,- Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2004                                                      

 v bance – 51 220,40,- Kč 

 v pokladně – 24 460,90,- Kč 

 celkem – 75 681,30,- Kč 
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Má své kořeny v biblickém vyprávění o odchodu Božího lidu z Egypta, kdy Bůh izraelský 

národ, svůj vyvolený lid, 40 let tříbil při putování pouští, než ho nechal dosáhnout zaslíbené 

země. Postní doba nás také spojuje se 40 dny, které Pán Ježíš strávil na poušti v postu a 

modlitbě. Toto období zahajuje Popeleční středa - den, kdy se udílí popelec, tj. posvěcený 

popel ze starých velikonočních ratolestí. Popelec se přijímá na znamení ochoty změnit svůj 

život – obrátit se. Kněz při udělování popelce mj. říká:  „Pomni,  že  prach  jsi  a  v  prach  se  

obrátíš…“ nebo „Čiňte pokání a věřte evangeliu“. Letos vychází 

tento den, kdy je přísný půst od masa, už na středu 9. února. 

Hlavním smyslem postní doby je pro nás pokřtěné příprava na 

obnovu svého křestního slibu a na svátky Zmrtvýchvstání Páně – 

Velikonoce. Půst jako takový je pouze jeden z prostředků k naší 

duchovní obnově. Křesťané by měli tuto dobu trávit vnitřním 

usebráním a také odříkáním si různých věcí nebo činností. 


-PN- 
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 Určeno pro vnitřní potřebu, neprodejné. Vyšlo 5. 2. 2005 v nákladu 250 ks. 
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Dary Tří Králů Ježíškovi… (tajenka jsou tmavá pole bez písmen) 

 
1. Pozemek kolem domu 10. Tělocvičné nářadí 

2. Obsluha v letadle 11. Pichlavý plevel 

3. Pohádková bytost (seriál) 12. Výrobce piva 

4. Malá tabule 13. Latinský název olova 

5. Hliněný hudební nástroj 14. Jemné voňavky 

6. Praktický člověk 15. Předseda vlády  

7. Přítel 16. Neúplný tah 

8. Studující 17. Místo, kde se rodí děti 

9. Pusa 

 

Tajenka z minulého čísla: Přejeme vše dobré. 

připravil František Záloha 

mailto:farnicek@post.cz

