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Vodorovně: A. Část stodoly, neurčitá číslovka, palivo. – B. Nepohoda, 
druh zeleniny, vnitřek. – C. Roky, 60 kusů, moderní topná látka, zákop. – 
D. Pytlákovy nástrahy, 2. díl tajenky, srbské město. –  E. Druh plavidla, 
zkratka akademie, Ábelův bratr, SPZ Teplic, číslovka. – F. Části povozů, 
druh hlasu, obtížný hmyz, město v Čadu. – G. Pracovník v ekonomii, 
obyvatelé části Moravy. 
Svisle: 1. Část věty. – 2. 1. díl tajenky. – 3. Společenské hry, hrdina. – 
4. Značka čistícího prostředku, mezinárodní organizace. – 5. Ukazovací 
zájmeno, úlomek ze skály. – 6. Město na východě Slovenska, italsky 
„jedna“. – 7. Skladiště, značka dovážených cigaret. - 8. Symetrála, 
saponátový přípravek. – 9. Zkratka pro Slovenské Národní povstání, 
slovensky“žádný“. – 10. Mládě krávy, fáze měsíce. – 11. Obušek, opak 
světla. – 12. Osobní zájmeno, jihoasijský stát. – 13. Chemické označení 
titanové běloby, město v Japonsku. – 14. Oráčova pomůcka, pašovaná 
věc. – 15. 3. díl tajenky. – 16. Představení klášterů. 
Nápověda: F. Ati, 5. Uno, 13. TiO 
 
Tajenka z minula … jedině spravedlivý může jednat spravedlivě 

   Fr. Záloha 
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V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 
slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže je 
květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská, 
ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec je modlitbou 
krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je 
též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 
nechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. Přesto 
co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence 
už mnohé vyprosila. 
 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 
famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 
Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 
ji připravovali. 
 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 
biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 
Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 
potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 
vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 
svou láskou je Světlo pro každého člověka. 
 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 
Marii. 
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D U C H O V N Í   S L O V O 

Při Napoleonově tažení do Rakouska dělilo 
francouzskou armádu od města Feldkirch 
pouhých 10 kilometrů. Vypadalo to, že se 
obyvatelé města vzdají bez boje. Ale 
jelikož Napoleonovo vojsko přitáhlo na 
dohled až pozdě večer, křesťané ve 
Feldkirchu byli shromážděni v malém 
kostelíku, aby se modlili. Byla totiž právě 
Bílá sobota. Na druhý den ráno, se při 

východu slunce rozezněly venkovské zvony po celém okolí. 
Napoleonovi vojáci, kteří si neuvědomili, že je velikonoční neděle, se 
domnívali, že do Feldkirchu dorazila rakouská armáda a zvonění 
vyjadřuje jásot. Napoleon nařídil ustoupit a ve Feldkirchu se nikdy 
nebojovalo. Velikonoční zvony způsobily, že nepřítel uprchl a na 
rakouském venkově zavládl mír. Každý rok se při slavení Velikonoc na 
kostelích a katedrálách rozeznějí zvony – ne proto, aby zvonily Kristu 
umíráček, ale aby vyhlašovaly Kristovo vítězství nad smrtí. Pán vstal 
z mrtvých a protože porazil posledního nepřítele – smrt – může v 
našich srdcích zavládnout více pokoje. Kdo jde ke Kristovu kříži, kdo 
jde ke Kristovu prázdnému hrobu, kdo s Kristem žije a s ním umře, s 
Kristem také vstane ze smrti k novému životu. To je duchovní i 
praktická náplň našeho života. Bůh žehnej rodinám, kde se modlí, 
kde se věří a kde se mají rádi.                                 otec Miroslav 

P Ř Í P R A V A  F A R N O S T I  N A  V E L I K O N O C E 
Rodina se může společně modlit každý den v týdnu jeden 
desátek růžence na daný úmysl, který bude oznámen na 
nedělních bohoslužbách a vyvěšen na nástěnce.  
Pokud se jim závazek podaří splnit, může jeden zástupce 
rodiny po nedělní mši svaté navléct na náš farní růženec jedno 
zrnko (klubíčko). 

O D  A  D O  Z -  O  J Í D L E  A  P I T Í –  F R A N T I Š E K  Z Á L O H A 
• Čeho neznáme, jíst nemáme. 
• Čím víc hořkého člověk okusil, tím víc touží po sladkém. 
• Člověk je smrtelný, žízeň je věčná. 
• Časy se mění – dřív jsme si dali párek v rohlíku, teď rohlík 

v parku. 
• Čím starší slepička, tím lepší polívčička. 
• Dobré pivo zažene žízeň, špatné zákazníka. 
• Doma jez co máš, jinde co ti dají. 
• Dobré jídlo, dobré pití, to je naše živobytí. 
• Dobré jídlo je bratrem dobrého pití. 
• Dobré prase všechno spase. 
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  7.3.  3. neděle postní 
14.3.  4. neděle postní 
19.3.  Slavnost svatého Josefa 
21.3.  5. neděle postní 
25.3.  Slavnost Zvěstování Páně 
28.3.  Květná neděle 
                       
                       Ježíšův vjezd do Jeruzaléma                                     

P R O G R A M  K L U B U   M A M I N E K  
PRAVIDELNÉ ÚTERKY OD 9 - 11 HODIN: 

  2.3. Cvičení a říkanky s maminkou Dankou 
  9.3. Beseda se speciální pedagožkou a psycholožkou Mgr. Zdeňkou 

Polínkovou na téma „Děti a vztekání“ a téma „Předškoláci“ 
16.3. Malování na sklo – dekorace svícnů, váz, apod. 
23.3. Prezentace kosmetiky Mary Kay a ukázky líčení 
30.3. Velikonoční tvoření a dekorace s paní Hankou Surovcovou 
  PRAVIDELNÉ ČTVRTKY OD 16 - 18 HODIN -  VOLNÉ HRANÍ DĚTÍ 

P L N O M O C N É  O D P U S T K Y  Z A  K Ř Í Ž O V O U  C E S T U  
- Křížová cesta musí být vykonána právoplatným způsobem 
- Musí obsahovat 14 zastavení (vyobrazení utrpení Páně přitom není 
podmínkou). 
- Projít křížovou cestu (14 zastavení). Téma a forma je na vašem 
uvážení. Přesto je záhodno, prorozjímat všechna jednotlivá zastavení. 
- Pokud při veřejné pobožnosti nemohou všichni účastnící kráčet 
křížovou cestou, aniž by to rušilo, pak postačí, pokud od zastavení 
k zastavení půjde ten, kdo pobožnost vede. Ti, kdo jsou v lavicích, se 
aktivně účastní poklekáním a vstáváním během jednotlivých 
zastavení křížové cesty. 
- Ti, kdo se z vážných důvodů nemohou účastnit na křížové cestě, 
(nemocní, pohybově postižení…) mohou získat plnomocné odpustky, 
pokud se půl hodiny věnují četbě a rozjímání o Kristově utrpení. 

MODLITBA PŘED VYOBRAZENÍM UKŘIŽOVANÉHO V POSTNÍ DOBĚ 
Každý pátek během postní doby získají plnomocné odpustky věřící, 
kteří po svatém přijímání rozjímavě vykonají následující modlitbu 
před vyobrazením Ukřižovaného (ať už obrazem nebo křížem): 
      „Hleď, dobrý Ježíši. Před Tvou tváří se vrhám na kolena a 
v hloubce srdce Tě pokorně prosím: vtiskni mému srdci živoucího 
ducha víry, naděje a lásky; pravou lítost nad mými hříchy a pevnou 
vůli se polepšit. S vroucí účastí a hlubokou bolestí hledím na Tvých 
pět ran a uvažuji při tom, co o Tobě předpověděl prorok David: 
„Probodli mé ruce i nohy, spočítali všechny mé kosti.“ 
Jindy v roce jsou za tuto modlitbu propůjčeny jen částečné odpustky. 
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 KŘÍŽOVÁ CESTA VE FRYŠTÁKU 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Křížové cesty probíhají v našem  
kostele po celou postní dobu vždy  
v pátek před mší svatou (cca 17.45 – 18.15) a v neděli od 15.00. 
Pokud máte zájem o jejich vedení - můžete se v sakristii přihlásit  
a zapsat se do rozpisu.  
Fryštácké farní společenství vám zahraje křížovou cestu v neděli  
21. března od 15. hodin. 
Takže pokud jste ještě „naši křížovku“ (v uplynulých letech) neviděli, 
jste srdečně zváni… 
         - pn - 

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH  2010 
28.3.   KVĚTNÁ NEDĚLE     8.00 A 10.00 
   1.4.  ZELENÝ ČTVRTEK  18.00 
   2.4.  VELKÝ PÁTEK   18.00 
   3.4.  BÍLÁ SOBOTA   20.00 
   4.4.  VELIKONOČNÍ NEDĚLE    8.00 A 10.00 
   5.4.  VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ    8.00 

SVATÁ ZPOVĚĎ  PŘED VELIKONOCEMI 
 

     
28.3.  

 
KVĚTNÁ NEDĚLE 

 
15.00 – 18.00 

 
30.3. 

 
ÚTERÝ 

 
15.00 – 18.00 

 
31.3. 

 
STŘEDA 

   
9.00 – 12.00 

 
15.00 – 18.00 

           

  FARNÍČEK  03/10                                     - 3 - 
NOVÝ PRAŽSKÝ ARCIBISKUP  
Jak jistě víte, Svatý otec Benedikt XVI. jmenoval 13. února 2010 
novým pražským arcibiskupem Mons. Dominika Duku, dosavadního 
královéhradeckého biskupa.  
Ten se narodil 26. dubna 1943 v Hradci Králové. Jeho původní 
občanské jméno bylo Jaroslav. Studoval gymnázium v Hradci Králové, 
poté se vyučil strojním zámečníkem a v roce 1965 nastoupil na studia 
teologie do Litoměřic. V roce 1968 byl přijat do tajného noviciátu řádu 
dominikánů. Na kněze jej 22. června 1970 vysvětil kardinál Štěpán 
Trochta – v letošním roce tedy oslaví 40 let kněžství. Jako kněz působil 
Dominik Duka v pohraničí, avšak pouhých pět let, protože v roce 1975 
mu byl odňat státní souhlas. Poté až do roku 1989 pracoval jako 
rýsovač plzeňské škodovce. V roce 1972 složil slavné sliby 
v dominikánském řádu a v dalších letech působil tajně v různých 
funkcích tohoto řádu (novicmistr, vikář provinciála atd.). V roce 1979 
získal licenciát teologie na Papežské teologické fakultě sv. Jana Křtitele 
ve Varšavě. V roce 1981 byl však udán agentem StB a odsouzen za 
trestný čin maření státního dozoru nad církvemi – mj. právě za tajnou 
aktivní činnost v dominikánském řádu. Čekalo jej patnáct měsíců 
vězení v Plzni-Borech. Od roku 1986 byl jmenován provinciálem 
Československé dominikánské provincie a tuto funkci zastával až do 
roku 1998. Po roce 1989 mj. přednášel jako odborný asistent biblistiku 
na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Dne 6. června 
1998 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován biskupem 
královéhradeckým. Biskupské svěcení přijal 26. září 1998 z rukou 
arcibiskupa Karla Otčenáška a spolusvětitelů kardinála Miloslava Vlka a 
apoštolského nuncia arcibiskupa Giovanniho Coppy v katedrále 
Svatého Ducha v Hradci Králové. Jeho biskupské heslo zní: „V Duchu 
pravdy“. Za svého biskupského působení v hradecké diecézi navrhl mj. 
sv. Vojtěcha za třetího patrona diecéze, založil a církevní gymnázium 
ve Skutči a v roce 2002 svolal druhý Diecézní eucharistický kongres 
atd. V letech 2004-2008 působil také jako apoštolský administrátor 
litoměřické diecéze. Mons. Duka je držitelem řady vyznamenání a 
uznání: medaile I. stupně za zásluhy o Českou republiku (2001), 
záslužného kříže II. stupně (2003) a záslužného kříže I. stupně 
(2008). V roce 2007 byl také vyznamenán Velkým křížem Suverénního 
řádu Maltézských rytířů. Velmi významné je také jeho rozsáhlé dílo. 
Pro zajímavost jen zmiňme, že se podílel na českém překladu 
Jeruzalémské Bible, která vyšla v loňském roce. Mysleme v modlitbách 
na našeho nového pražského arcibiskupa, ať mu dá Pán hodně sil a 
milostí do náročného úkolu, který jej čeká. Můžeme také prosit o dary 
Ducha Svatého i pro výběr nového biskupa královéhradecké diecéze, 
který Mons. Dominika Duku vystřídá.     – vn – 
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PASTÝŘSKÝ LIST ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA KE KNĚŽSTVÍ 
Drazí bratři na sestry v Kristu, 
nastala doba přihlášek do kněžského semináře. V naší diecézi se 
pravidelně modlíme za kněžská povolání při děkanátních poutích a 
věřím, že se za kněze a také za nová povolání ke kněžství modlíte i 
ve vašich farnostech a v rodinách. V Roce kněží, který letos 
prožíváme na celém světě, bych rád tímto listem vyjádřil svou 
vděčnost kněžím, kteří věrnou službou, životem modlitby a 
naplňováním svého zasvěcení Kristu a jeho církvi pomáhají  
budovat Boží království ve světě. Děkuji také všem věřícím, kteří se 
svými kněžími spolupracují a jsou jejich oporou. Ani nejlepší kněz 
neudělá pro věřící víc, než může vykonat jeden člověk. Má-li však 
dobré spolupracovníky, dokáže udělat dobra několikanásobně víc. 
Důležitá je ovšem i spolupráce v tom nejširším slova smyslu. Tím 
myslím zvláště na rodiny, které se snaží žít jako živá buňka církve. 
Velkoryse přijímají děti a vychovávají je v dobré lidi a křesťany, kteří 
jsou citliví k Božímu hlasu a touží žít jako přátelé Boží. Rodina je 
prvním kněžským seminářem. Tam se kladou základy víry, tam se 
rozvíjejí osobnosti schopné žít pro druhé a jít za velkými ideály. Tam 
se učí lásce, která nehledá sebe a je věrná i za cenu oběti. K 
povinnostem křesťanských rodin patří výchova nových generací 
křesťanů. Projevem zodpovědnosti rodičů za společenství církve i 
rodičovskou hrdostí je touha vychovat děti tak, aby je Bůh mohl 
povolat k důvěrnému přátelství s Ježíšem a ke kněžské službě. 
Rodina by měla počítat s tím, že jedno dítě vychová pro Boha, i když 
mu nechá naprostou svobodu volby povolání. Vezmou-li rodiny svůj 
úkol vážně, pak nejen přibude kněží, ale uzdraví se i mnohé rodiny. 
Děkuji všem rodičům, kteří tak budují své rodiny. Zvláště chci 
oslovit vás, mladí muži, kteří jste si někdy s myšlenkou na kněžství 
zahrávali, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s 
Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o 
své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také vás ke 
kněžství. Pokud byste viděli, že to může být vaše cesta, můžete u něj 
získat bližší informace o přihláškách. Také je možné navštívit 
Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, kde se konají setkání pro 
ty, kteří o kněžském povolání uvažují. S přáním radosti z Kristova 
přátelství každého z vás zdraví a všem ze srdce žehná 

         Arcibiskup  Jan Graubner 
 
Zatím posledním fryštáckým knězem je P.Pavel Uhřík, který 
byl vysvěcen před 30 lety a který nedávno oslavil 60. let. 
Modleme se proto za kněžská a řeholní povolání a také za to, 
aby se už brzy našel „někdo“, kdo bude následovat otce Pavla 
v jeho cestě…                               
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ADOPCE NA DÁLKU 
Vážení adoptivní rodiče 
v polovině února skončila v našem městě čtrnáctá sbírka na akci 
adopce dětí na dálku. Opět se ukázalo, že fryštáčané mají široké 
srdce. I letos se podařilo shromáždit potřebnou částku pro 7 
indických dětí. Bylo třeba vybrat 36.500,- Kč (pět dětí má úhradu po 
4.900,- Kč, dvě děti studují na střední škole a úhrada je 6.000,- Kč).  
K 15. únoru jsme měli 46.418,- Kč (v této částce je zahrnuto 6.418,- 
Kč což byl zůstatek z předcházející sbírky), po odeslání všech plateb 
za děti nám zůstane 9.918,- Kč jako základ patnáctého ročníku 
sbírky. Potvrzení o uskutečněných platbách za děti zveřejníme 
v nejbližší době v propagační skříňce na náměstí, kde budeme 
průběžně vystavovat také překlady dopisů našich indických dětí. 
Chceme poděkovat hlavně všem 114 dárcům - adoptivním rodičům, 
kteří v této sbírce jakoukoliv částkou podle svých možností přispěli 
„fryštáckým“ indickým dětem, aby mohly pokračovat ve vzdělávání. 
Věříme, že financováním vzdělávání dětí nejlépe přispíváme 
k zmírnění bídy v těchto částech světa. Velké poděkování patří všem 
lidem, kteří v různých částech města obětavě shromažďovali vaše 
dary. Byli to: Růžena Vítková, Anička Skaličková, Mária Urbášková, 
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BLAHOŘEČENÍ JANA PAVLA II. SE PATRNĚ BLÍŽÍ 
Posledním důležitým krokem v procesu blahořečení je hlasování 
Kongregace pro kauzy svatých, která musí potvrdit „hrdinské ctnosti“ 
dotyčného. V případě Jana Pavla II. se toto hlasování uskutečnilo v 
polovině listopadu 2009 – a přestože jeho výsledek je tajný, 
předpokládá se, že proběhlo úspěšně, a blahořečení „papeže 
cestovatele“ je tak zřejmě na dosah. 
PROROCTVÍ – Před více jak 150 lety, se v jedné knize poezie objevilo 
proroctví, které předpovídalo slovanského papeže:  

„Uprostřed velkých bouří Bůh rozhoupá velký zvon. 
To slovanskému papeži už připravují trůn. 

Ten neuteče před šavlemi, jak nějaký Talián. 
Ten s božskou odvahou proti šavlím postaví se sám. 

ZÁZRAKY - Už teď se ve Vatikánském státním sekretariátu sbírají 
informace o nevysvětlitelných vyléčeních, anebo zásazích na 
papežovu přímluvu. Při zemětřesení v roku 1980 zasypali trosky Itala 
Emilia Cecconiho (16). Tragédii přežil, ale ochrnul. Když papež 
navštívil postihnutou oblast, Emilia objal. Po čtyřech letech se s ním 
papež opět setkal a řekl mu: „Milosrdný Bůh ti pomůže,“ vzpomíná 
Emilio.„Za čtyři týdny jsem si zahrál fotbal!“ dodává. V roce 1984 
navštívil Svatý Otec Puerto Rico. Krátce po přistání k němu přivezl 
lékař na invalidním vozíku slepou Luciu T. (17). Papež položil svoje 
ruce na oči děvčete. Když potom děvče přišlo domů, vrátil se mu 
zrak! V roku 1990 navštívil Mexiko. Setkal se s čtyřletým chlapcem 
Heronem Babillem Mirelesem, který bojoval s leukémií. Lékáři  
nedávali žádnou naději na přežití. Papež mu požehnal a zanedlouho 
po nemoci nebylo ani stopy! „Lékařsky to nemůžeme vysvětlit,“ říkají 
mexičtí lékaři.  
CELÝ TVŮJ MARIA - z rozhovoru s Mirjanou Dragevičovou – Soldovou, 
odpověď na otázku: Setkala jsi se s papežem?, odpověď: „Ano.“ 
(Mirjana zopakuje hlavní momenty střetnutí s Janem Pavlem II. v 
Bazilice sv. Petra a v Castelgandolfo. Zdůrazní, že ji požádal  předat  
poutníkům prosbu, aby se modlili za jeho úmysly a větu, že 
Medžugorie je nadějí pro celý svět. Kněz, který mi dělal doprovod 
řekl,  že na úplném začátku byl papež úplně zamilovaný do 
Medžugorie, protože dva měsíce před započetím zjevení se modlil, 
aby Panna Maria přišla znovu na zem. Prosil Pannu Marii : „Všude … 
(v Jugoslávii, v Československu,v Polsku atd. )jsou komunisti. 
Nezvládnu to sám, potřebuji Tebe.“ Potom se doslechl , že v malé 
vesničce v Jugoslávii se zjevila Panna Maria.  Tehdy řekl: „Toto je 
odpověď na moje modlitby!“. Chiavarskému biskupovi Cavallerovi 
řekl, že věří v Medžugorje. Italskému knězi Giani Sgrevovi vzkázal: 
„Nedělejte si starosti  neboť já myslím na Medžugorje a modlím se za 
toto zjevení každý den.“                     - lk - 
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POUŤ DO MARIAZELL - (z deníku Veroniky Osohové) 
STŘEDA - 1. 7. 2009  
Türnitz - Mariazell    30 km 
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VÍME, CO ZNAMENAJÍ VELIKONOCE ? 
                                                                  KVĚTNÁ NEDĚLE 
Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který 
symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení a 
účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení 
a na jeho životě. Tuto myšlenku vyzdvihuje zvláště žehnací modlitba 
nad ratolestmi: "… požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým 
Králem Kristem." Květná neděle spojuje Kristův královský triumf a 
oslavu jeho utrpení vjedno velikonoční tajemství je propojeno… 
                                                                  ZELENÝ ČTVRTEK 
Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž 
ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy; Ježíšova 
modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí... 
Kristus nás posiluje svým tělem a svou láskou. V této síle se pak 
můžeme vydávat na cestu do zaslíbené země. Na cestu, která vede i 
přes poušť utrpení a smrti, ale též skrze bránu vzkříšení. Cílem této 
cesty je "země", ze které nebudeme vyhnáni, totiž "nové nebe a nová 
země" nebeského království.  
                                                                  VELKÝ PÁTEK 
Podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická oběť, ale obřady 
na památku utrpení Páně. Ty mají tří části: Bohoslužbu slova (ve 
které se čtou pašije) zakončenou přímluvami za celý svět; uctívání 
kříže a svaté přijímání. 
Velký pátek je postním dnem - postem od masa a újmy v jídle.  
                                                                  BÍLÁ SOBOTA 
Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se zásadně neslaví mše 
svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. 
Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, 
beznaděje a prázdnoty. Tedy všeho toho, v čem bychom byli díky 
hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vítězství. Dle starodávného zvyku, 
vycházejícího ze židovského počítání času, začíná nový den již po 
západu slunce (předešlého dne). Oslava význačných svátků a událostí 
tak vždy začínala už v předvečer příslušného svátku - tzv. vigilie.  
                                                                  VELIKONOČNÍ NEDĚLE 
Kristus vstal z mrtvých za svítání “prvního dne v týdnu”, neboli 
“prvního dne po sobotě” (která byla podle židovského kalendáře 
posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží 
stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali 
pravidelně scházet k eucharistickému “lámání chleba” a tento den 
nazvali “dnem Páně”.  
Každá neděle v roce je tedy “oslavou Velikonoc” - zpřítomněním 
Kristova vykupitelského činu, ze kterého můžeme čerpat posilu pro 
naši vlastní cestu zmrtvýchvstání. 
                                                                                       www.vira.cz 
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    Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 

KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (25. ČÁST) 
I v dnešním čísle se budeme 
věnovat fryštáckému faráři P. Janu 
Kubínovi. V roce 1928 měl totiž 
tento duchovní správce tu čest 
přijmout ve Fryštáku dvě vzácné 
návštěvy, které sem zavítaly při 
příležitosti zahájení činnosti 
salesiánského ústavu. Tou první 
byl olomoucký arcibiskup Leopold 
Prečan, který sem přijel 3. června 
1928. Druhá návštěva pak byla 
ještě významnější: byl jí polský 
primas kardinál Augustin Hlond, 
který 23. října 1928 navštívil 
salesiány ve Fryštáku při své cestě 
z Olomouce do Vídně. Kardinál 

Hlond se zastavil i u P. Kubína na fryštácké faře, kde se na památku 
podepsal do farní kroniky. V roce 1928 oslavil pan farář také výročí 
25 let kněžství. Oslava se konala 15. července. Ráno měl kázání v 
místním kostele P. Augustin Štancl, profesor náboženství v Hranicích. 
Večer se konala slavnostní akademie v sále salesiánského ústavu, 
kterou pořádali Orli a další místní spolky. Také, v roce 1929 vítal P. 
Kubín ve Fryštáku vzácné návštěvy. Nejvýznamnější  návštěvou byl v 
tomto roce olomoucký světící biskup Jan Stavěl, který 8. prosince 
1929 posvětil v kostele nový oltářní obraz sv. Václava, vyhotovený ku 
příležitosti svatováclavského milénia (1000 let od smrti sv. Václava). 
Mezi kněze, kteří v té době často přijížděli do Fryštáku, patřil 
především již zmiňovaný Mons. Dr. Augustin Štancl, největší 
propagátor salesiánského díla na Moravě, a také holešovský arcikněz 
a kanovník P. Jan Hikl. Bezesporu velkou akcí v době působení P. 
Kubína ve Fryštáku byla stavba nových varhan v roce 1931. O 
dějinách fryštáckých varhan jste si mohli už dříve ve Farníčku přečíst, 
a proto se o nových varhanách ve Fryštáku zmíníme jen stručně. 
Tento nový nástroj postavila firma Tuček Kutná Hora a na kůr byl 
nainstalován koncem listopadu a začátkem prosince 1931. Slavností 
svěcení nových varhan se konalo na patrocinium kostela – sv. 
Mikuláše 6. prosince 1931. Varhany posvětil Mons. Štancl, kázání měl 
P. František Závrbský, vrchní kaplan u sv. Mořice v Olomouci a hlavní 
mši sv. sloužil štípský děkan P. Augustin Šamánek. Večer pak celou 
slavnost zakončila velká akademie v sále místní radnice, kterou 
pořádala zlínská a fryštácká Cyrilská jednota.                       – vn – 
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Posledním důležitým krokem v procesu blahořečení je hlasování 
Kongregace pro kauzy svatých, která musí potvrdit „hrdinské ctnosti“ 
dotyčného. V případě Jana Pavla II. se toto hlasování uskutečnilo v 
polovině listopadu 2009 – a přestože jeho výsledek je tajný, 
předpokládá se, že proběhlo úspěšně, a blahořečení „papeže 
cestovatele“ je tak zřejmě na dosah. 
PROROCTVÍ – Před více jak 150 lety, se v jedné knize poezie objevilo 
proroctví, které předpovídalo slovanského papeže:  

„Uprostřed velkých bouří Bůh rozhoupá velký zvon. 
To slovanskému papeži už připravují trůn. 

Ten neuteče před šavlemi, jak nějaký Talián. 
Ten s božskou odvahou proti šavlím postaví se sám. 

ZÁZRAKY - Už teď se ve Vatikánském státním sekretariátu sbírají 
informace o nevysvětlitelných vyléčeních, anebo zásazích na 
papežovu přímluvu. Při zemětřesení v roku 1980 zasypali trosky Itala 
Emilia Cecconiho (16). Tragédii přežil, ale ochrnul. Když papež 
navštívil postihnutou oblast, Emilia objal. Po čtyřech letech se s ním 
papež opět setkal a řekl mu: „Milosrdný Bůh ti pomůže,“ vzpomíná 
Emilio.„Za čtyři týdny jsem si zahrál fotbal!“ dodává. V roce 1984 
navštívil Svatý Otec Puerto Rico. Krátce po přistání k němu přivezl 
lékař na invalidním vozíku slepou Luciu T. (17). Papež položil svoje 
ruce na oči děvčete. Když potom děvče přišlo domů, vrátil se mu 
zrak! V roku 1990 navštívil Mexiko. Setkal se s čtyřletým chlapcem 
Heronem Babillem Mirelesem, který bojoval s leukémií. Lékáři  
nedávali žádnou naději na přežití. Papež mu požehnal a zanedlouho 
po nemoci nebylo ani stopy! „Lékařsky to nemůžeme vysvětlit,“ říkají 
mexičtí lékaři.  
CELÝ TVŮJ MARIA - z rozhovoru s Mirjanou Dragevičovou – Soldovou, 
odpověď na otázku: Setkala jsi se s papežem?, odpověď: „Ano.“ 
(Mirjana zopakuje hlavní momenty střetnutí s Janem Pavlem II. v 
Bazilice sv. Petra a v Castelgandolfo. Zdůrazní, že ji požádal  předat  
poutníkům prosbu, aby se modlili za jeho úmysly a větu, že 
Medžugorie je nadějí pro celý svět. Kněz, který mi dělal doprovod 
řekl,  že na úplném začátku byl papež úplně zamilovaný do 
Medžugorie, protože dva měsíce před započetím zjevení se modlil, 
aby Panna Maria přišla znovu na zem. Prosil Pannu Marii : „Všude … 
(v Jugoslávii, v Československu,v Polsku atd. )jsou komunisti. 
Nezvládnu to sám, potřebuji Tebe.“ Potom se doslechl , že v malé 
vesničce v Jugoslávii se zjevila Panna Maria.  Tehdy řekl: „Toto je 
odpověď na moje modlitby!“. Chiavarskému biskupovi Cavallerovi 
řekl, že věří v Medžugorje. Italskému knězi Giani Sgrevovi vzkázal: 
„Nedělejte si starosti  neboť já myslím na Medžugorje a modlím se za 
toto zjevení každý den.“                     - lk - 
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POUŤ DO MARIAZELL - (z deníku Veroniky Osohové) 
STŘEDA - 1. 7. 2009  
Türnitz - Mariazell    30 km 
Překvapení minulého večera ale nebylo u konce. Ráno nás čekala 
skvělá snídaně. Pan farář vykládal o tom, jak sháněl pečivo – prý ho 
do pekárny dovezou většinou později a my jsme chtěli odcházet brzo. 
A tak se prý modlil: Pane, já jsem navařil čaj, ty zařiď pečivo. No a za 
chvíli mu volali z pekárny, že už pečivo dorazilo... Nabídl nám kávu, 
čaj, čokoládu, na pečivo jsme měli skvělou švestkovou marmeládu, 
na tácu před námi ležely v řadě naskládané kousky sýra s pažitkou... 
Zdrželi jsme se kvůli této vydatné snídani trochu víc, než jsme chtěli, 
ale stálo to za to. S radostí jsme se vydali na poslední etapu cesty. 
Chvíli nám trvalo najít správnou cestu – opět Via Sacru, ale nakonec 
jsme ji úspěšně našli. Stoupali jsme krásnou přírodou, až nás zase 
zastihl deštík. Potom na chvíli ustal a toho jsme využili k obědu na 
skále. Idylka ale netrvala dlouho a spustil se zase liják a hnala se 
k nám bouřka. Nedalo se nic dělat, museli jsme pokračovat dál. A tak 
jsme, doprovázeni hromy a blesky, čvachtali dál k cíli. Počasí se po 
chvíli umoudřilo a sluníčko zas vysvitlo. Posilováni snad jen 
představou, že už je to poslední úsek cesty jsme šli a šli kupředu 
krásnou přírodou. Až konečně jsme byli téměř nadosah našemu cíli. A 
čekalo nás poslední stoupání. To jsme zvládli snad stejně rychle, jako 
kdybychom šli po rovince a už jsme byli nahoře a vítaly nás zvony. 
Bylo krátce před šestou, odhadovali jsme, že by mohla za chvíli 
začínat mše svatá, a tak jsme rychle pokračovali až k bazilice. Když 
jsme vešli dovnitř, zrovna začínal růženec. A pak se pokračovalo mší 
svatou. Po mši jsme zašly do sakristie, byl tam však jen protivný 
kostelník, který nás poslal pryč. A tak jsme přemýšleli, co dělat. Na 
listě kontaktů, které nám dal p. Peňáz jsme našli jméno českého 
kněze. A tak jsme se po něm začali shánět. Nebylo to jednoduché, ale 
nakonec jsme se s ním sešli. Byl to Čech žijící už 17 let v Mariazell. 
Ten s námi zašel k sestřičkám a domluvil nám tam ubytování. Spali 
jsme ve sklepě, kde bylo plno matrací....                dokončení příště   
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PASTÝŘSKÝ LIST ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA KE KNĚŽSTVÍ 
Drazí bratři na sestry v Kristu, 
nastala doba přihlášek do kněžského semináře. V naší diecézi se 
pravidelně modlíme za kněžská povolání při děkanátních poutích a 
věřím, že se za kněze a také za nová povolání ke kněžství modlíte i 
ve vašich farnostech a v rodinách. V Roce kněží, který letos 
prožíváme na celém světě, bych rád tímto listem vyjádřil svou 
vděčnost kněžím, kteří věrnou službou, životem modlitby a 
naplňováním svého zasvěcení Kristu a jeho církvi pomáhají  
budovat Boží království ve světě. Děkuji také všem věřícím, kteří se 
svými kněžími spolupracují a jsou jejich oporou. Ani nejlepší kněz 
neudělá pro věřící víc, než může vykonat jeden člověk. Má-li však 
dobré spolupracovníky, dokáže udělat dobra několikanásobně víc. 
Důležitá je ovšem i spolupráce v tom nejširším slova smyslu. Tím 
myslím zvláště na rodiny, které se snaží žít jako živá buňka církve. 
Velkoryse přijímají děti a vychovávají je v dobré lidi a křesťany, kteří 
jsou citliví k Božímu hlasu a touží žít jako přátelé Boží. Rodina je 
prvním kněžským seminářem. Tam se kladou základy víry, tam se 
rozvíjejí osobnosti schopné žít pro druhé a jít za velkými ideály. Tam 
se učí lásce, která nehledá sebe a je věrná i za cenu oběti. K 
povinnostem křesťanských rodin patří výchova nových generací 
křesťanů. Projevem zodpovědnosti rodičů za společenství církve i 
rodičovskou hrdostí je touha vychovat děti tak, aby je Bůh mohl 
povolat k důvěrnému přátelství s Ježíšem a ke kněžské službě. 
Rodina by měla počítat s tím, že jedno dítě vychová pro Boha, i když 
mu nechá naprostou svobodu volby povolání. Vezmou-li rodiny svůj 
úkol vážně, pak nejen přibude kněží, ale uzdraví se i mnohé rodiny. 
Děkuji všem rodičům, kteří tak budují své rodiny. Zvláště chci 
oslovit vás, mladí muži, kteří jste si někdy s myšlenkou na kněžství 
zahrávali, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s 
Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o 
své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také vás ke 
kněžství. Pokud byste viděli, že to může být vaše cesta, můžete u něj 
získat bližší informace o přihláškách. Také je možné navštívit 
Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, kde se konají setkání pro 
ty, kteří o kněžském povolání uvažují. S přáním radosti z Kristova 
přátelství každého z vás zdraví a všem ze srdce žehná 

         Arcibiskup  Jan Graubner 
 
Zatím posledním fryštáckým knězem je P.Pavel Uhřík, který 
byl vysvěcen před 30 lety a který nedávno oslavil 60. let. 
Modleme se proto za kněžská a řeholní povolání a také za to, 
aby se už brzy našel „někdo“, kdo bude následovat otce Pavla 
v jeho cestě…                               
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ADOPCE NA DÁLKU 
Vážení adoptivní rodiče 
v polovině února skončila v našem městě čtrnáctá sbírka na akci 
adopce dětí na dálku. Opět se ukázalo, že fryštáčané mají široké 
srdce. I letos se podařilo shromáždit potřebnou částku pro 7 
indických dětí. Bylo třeba vybrat 36.500,- Kč (pět dětí má úhradu po 
4.900,- Kč, dvě děti studují na střední škole a úhrada je 6.000,- Kč).  
K 15. únoru jsme měli 46.418,- Kč (v této částce je zahrnuto 6.418,- 
Kč což byl zůstatek z předcházející sbírky), po odeslání všech plateb 
za děti nám zůstane 9.918,- Kč jako základ patnáctého ročníku 
sbírky. Potvrzení o uskutečněných platbách za děti zveřejníme 
v nejbližší době v propagační skříňce na náměstí, kde budeme 
průběžně vystavovat také překlady dopisů našich indických dětí. 
Chceme poděkovat hlavně všem 114 dárcům - adoptivním rodičům, 
kteří v této sbírce jakoukoliv částkou podle svých možností přispěli 
„fryštáckým“ indickým dětem, aby mohly pokračovat ve vzdělávání. 
Věříme, že financováním vzdělávání dětí nejlépe přispíváme 
k zmírnění bídy v těchto částech světa. Velké poděkování patří všem 
lidem, kteří v různých částech města obětavě shromažďovali vaše 
dary. Byli to: Růžena Vítková, Anička Skaličková, Mária Urbášková, 
Marie Zapletalová, Zdeněk Orsava, Zdeňka Doležalová, Marie 
Kršáková, František Mrázek, Marie Raková a Dana Konečná. Je 
potěšitelné, že tuto akci podpořil opět ředitel fryštácké ZŠ Mgr. Libor 
Sovadina. Děkujeme také pracovníkům MěÚ za velkou ochotu při 
propagaci adopce na dálku v městském rozhlase a FL.   
                        organizátoři sbírky 
Rádi zveřejňujeme také děkovný dopis našeho adoptivního 
syna Kishore,který přišel už na konci loňského roku. 
Moji drazí sponzorští rodiče, posílám Vám mnoho pozdravů. Jak se 
Vám daří? My se máme dobře. Zkoušky jsem úspěšně složil.. 
Vzpomínám na Vás ve svých denních modlitbách. Jak jste oslavili 
Vánoce? Doufám, že jste je oslavili se svými nejbližšími. Moji rodiče 
by velmi rádi viděli fotku vaši rodiny. Daří se jim dobře a posílají Vám 
svoje pozdravy. Prosím, pošlete mi fotku Vaší rodiny. 
Prosím, opatrujte se. Budu se za Vás modlit.  

   Přeji Vám úspěšný rok 2010  
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 KŘÍŽOVÁ CESTA VE FRYŠTÁKU 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Křížové cesty probíhají v našem  
kostele po celou postní dobu vždy  
v pátek před mší svatou (cca 17.45 – 18.15) a v neděli od 15.00. 
Pokud máte zájem o jejich vedení - můžete se v sakristii přihlásit  
a zapsat se do rozpisu.  
Fryštácké farní společenství vám zahraje křížovou cestu v neděli  
21. března od 15. hodin. 
Takže pokud jste ještě „naši křížovku“ (v uplynulých letech) neviděli, 
jste srdečně zváni… 
         - pn - 

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH  2010 
28.3.   KVĚTNÁ NEDĚLE     8.00 A 10.00 
   1.4.  ZELENÝ ČTVRTEK  18.00 
   2.4.  VELKÝ PÁTEK   18.00 
   3.4.  BÍLÁ SOBOTA   20.00 
   4.4.  VELIKONOČNÍ NEDĚLE    8.00 A 10.00 
   5.4.  VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ    8.00 

SVATÁ ZPOVĚĎ  PŘED VELIKONOCEMI 
 

     
28.3.  

 
KVĚTNÁ NEDĚLE 

 
15.00 – 18.00 

 
30.3. 

 
ÚTERÝ 

 
15.00 – 18.00 

 
31.3. 

 
STŘEDA 

   
9.00 – 12.00 

 
15.00 – 18.00 
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NOVÝ PRAŽSKÝ ARCIBISKUP  
Jak jistě víte, Svatý otec Benedikt XVI. jmenoval 13. února 2010 
novým pražským arcibiskupem Mons. Dominika Duku, dosavadního 
královéhradeckého biskupa.  
Ten se narodil 26. dubna 1943 v Hradci Králové. Jeho původní 
občanské jméno bylo Jaroslav. Studoval gymnázium v Hradci Králové, 
poté se vyučil strojním zámečníkem a v roce 1965 nastoupil na studia 
teologie do Litoměřic. V roce 1968 byl přijat do tajného noviciátu řádu 
dominikánů. Na kněze jej 22. června 1970 vysvětil kardinál Štěpán 
Trochta – v letošním roce tedy oslaví 40 let kněžství. Jako kněz působil 
Dominik Duka v pohraničí, avšak pouhých pět let, protože v roce 1975 
mu byl odňat státní souhlas. Poté až do roku 1989 pracoval jako 
rýsovač plzeňské škodovce. V roce 1972 složil slavné sliby 
v dominikánském řádu a v dalších letech působil tajně v různých 
funkcích tohoto řádu (novicmistr, vikář provinciála atd.). V roce 1979 
získal licenciát teologie na Papežské teologické fakultě sv. Jana Křtitele 
ve Varšavě. V roce 1981 byl však udán agentem StB a odsouzen za 
trestný čin maření státního dozoru nad církvemi – mj. právě za tajnou 
aktivní činnost v dominikánském řádu. Čekalo jej patnáct měsíců 
vězení v Plzni-Borech. Od roku 1986 byl jmenován provinciálem 
Československé dominikánské provincie a tuto funkci zastával až do 
roku 1998. Po roce 1989 mj. přednášel jako odborný asistent biblistiku 
na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Dne 6. června 
1998 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován biskupem 
královéhradeckým. Biskupské svěcení přijal 26. září 1998 z rukou 
arcibiskupa Karla Otčenáška a spolusvětitelů kardinála Miloslava Vlka a 
apoštolského nuncia arcibiskupa Giovanniho Coppy v katedrále 
Svatého Ducha v Hradci Králové. Jeho biskupské heslo zní: „V Duchu 
pravdy“. Za svého biskupského působení v hradecké diecézi navrhl mj. 
sv. Vojtěcha za třetího patrona diecéze, založil a církevní gymnázium 
ve Skutči a v roce 2002 svolal druhý Diecézní eucharistický kongres 
atd. V letech 2004-2008 působil také jako apoštolský administrátor 
litoměřické diecéze. Mons. Duka je držitelem řady vyznamenání a 
uznání: medaile I. stupně za zásluhy o Českou republiku (2001), 
záslužného kříže II. stupně (2003) a záslužného kříže I. stupně 
(2008). V roce 2007 byl také vyznamenán Velkým křížem Suverénního 
řádu Maltézských rytířů. Velmi významné je také jeho rozsáhlé dílo. 
Pro zajímavost jen zmiňme, že se podílel na českém překladu 
Jeruzalémské Bible, která vyšla v loňském roce. Mysleme v modlitbách 
na našeho nového pražského arcibiskupa, ať mu dá Pán hodně sil a 
milostí do náročného úkolu, který jej čeká. Můžeme také prosit o dary 
Ducha Svatého i pro výběr nového biskupa královéhradecké diecéze, 
který Mons. Dominika Duku vystřídá.     – vn – 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 
slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže je 
květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská, 
ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec je modlitbou 
krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je 
též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 
nechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. Přesto 
co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence 
už mnohé vyprosila. 
 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 
famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 
Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 
ji připravovali. 
 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 
biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 
Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 
potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 
vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 
svou láskou je Světlo pro každého člověka. 
 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 
Marii. 
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D U C H O V N Í   S L O V O 

Při Napoleonově tažení do Rakouska dělilo 
francouzskou armádu od města Feldkirch 
pouhých 10 kilometrů. Vypadalo to, že se 
obyvatelé města vzdají bez boje. Ale 
jelikož Napoleonovo vojsko přitáhlo na 
dohled až pozdě večer, křesťané ve 
Feldkirchu byli shromážděni v malém 
kostelíku, aby se modlili. Byla totiž právě 
Bílá sobota. Na druhý den ráno, se při 

východu slunce rozezněly venkovské zvony po celém okolí. 
Napoleonovi vojáci, kteří si neuvědomili, že je velikonoční neděle, se 
domnívali, že do Feldkirchu dorazila rakouská armáda a zvonění 
vyjadřuje jásot. Napoleon nařídil ustoupit a ve Feldkirchu se nikdy 
nebojovalo. Velikonoční zvony způsobily, že nepřítel uprchl a na 
rakouském venkově zavládl mír. Každý rok se při slavení Velikonoc na 
kostelích a katedrálách rozeznějí zvony – ne proto, aby zvonily Kristu 
umíráček, ale aby vyhlašovaly Kristovo vítězství nad smrtí. Pán vstal 
z mrtvých a protože porazil posledního nepřítele – smrt – může v 
našich srdcích zavládnout více pokoje. Kdo jde ke Kristovu kříži, kdo 
jde ke Kristovu prázdnému hrobu, kdo s Kristem žije a s ním umře, s 
Kristem také vstane ze smrti k novému životu. To je duchovní i 
praktická náplň našeho života. Bůh žehnej rodinám, kde se modlí, 
kde se věří a kde se mají rádi.                                 otec Miroslav 

P Ř Í P R A V A  F A R N O S T I  N A  V E L I K O N O C E 
Rodina se může společně modlit každý den v týdnu jeden 
desátek růžence na daný úmysl, který bude oznámen na 
nedělních bohoslužbách a vyvěšen na nástěnce.  
Pokud se jim závazek podaří splnit, může jeden zástupce 
rodiny po nedělní mši svaté navléct na náš farní růženec jedno 
zrnko (klubíčko). 

O D  A  D O  Z -  O  J Í D L E  A  P I T Í –  F R A N T I Š E K  Z Á L O H A 
• Čeho neznáme, jíst nemáme. 
• Čím víc hořkého člověk okusil, tím víc touží po sladkém. 
• Člověk je smrtelný, žízeň je věčná. 
• Časy se mění – dřív jsme si dali párek v rohlíku, teď rohlík 

v parku. 
• Čím starší slepička, tím lepší polívčička. 
• Dobré pivo zažene žízeň, špatné zákazníka. 
• Doma jez co máš, jinde co ti dají. 
• Dobré jídlo, dobré pití, to je naše živobytí. 
• Dobré jídlo je bratrem dobrého pití. 
• Dobré prase všechno spase. 
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  7.3.  3. neděle postní 
14.3.  4. neděle postní 
19.3.  Slavnost svatého Josefa 
21.3.  5. neděle postní 
25.3.  Slavnost Zvěstování Páně 
28.3.  Květná neděle 
                       
                       Ježíšův vjezd do Jeruzaléma                                     

P R O G R A M  K L U B U   M A M I N E K  
PRAVIDELNÉ ÚTERKY OD 9 - 11 HODIN: 

  2.3. Cvičení a říkanky s maminkou Dankou 
  9.3. Beseda se speciální pedagožkou a psycholožkou Mgr. Zdeňkou 

Polínkovou na téma „Děti a vztekání“ a téma „Předškoláci“ 
16.3. Malování na sklo – dekorace svícnů, váz, apod. 
23.3. Prezentace kosmetiky Mary Kay a ukázky líčení 
30.3. Velikonoční tvoření a dekorace s paní Hankou Surovcovou 
  PRAVIDELNÉ ČTVRTKY OD 16 - 18 HODIN -  VOLNÉ HRANÍ DĚTÍ 

P L N O M O C N É  O D P U S T K Y  Z A  K Ř Í Ž O V O U  C E S T U  
- Křížová cesta musí být vykonána právoplatným způsobem 
- Musí obsahovat 14 zastavení (vyobrazení utrpení Páně přitom není 
podmínkou). 
- Projít křížovou cestu (14 zastavení). Téma a forma je na vašem 
uvážení. Přesto je záhodno, prorozjímat všechna jednotlivá zastavení. 
- Pokud při veřejné pobožnosti nemohou všichni účastnící kráčet 
křížovou cestou, aniž by to rušilo, pak postačí, pokud od zastavení 
k zastavení půjde ten, kdo pobožnost vede. Ti, kdo jsou v lavicích, se 
aktivně účastní poklekáním a vstáváním během jednotlivých 
zastavení křížové cesty. 
- Ti, kdo se z vážných důvodů nemohou účastnit na křížové cestě, 
(nemocní, pohybově postižení…) mohou získat plnomocné odpustky, 
pokud se půl hodiny věnují četbě a rozjímání o Kristově utrpení. 

MODLITBA PŘED VYOBRAZENÍM UKŘIŽOVANÉHO V POSTNÍ DOBĚ 
Každý pátek během postní doby získají plnomocné odpustky věřící, 
kteří po svatém přijímání rozjímavě vykonají následující modlitbu 
před vyobrazením Ukřižovaného (ať už obrazem nebo křížem): 
      „Hleď, dobrý Ježíši. Před Tvou tváří se vrhám na kolena a 
v hloubce srdce Tě pokorně prosím: vtiskni mému srdci živoucího 
ducha víry, naděje a lásky; pravou lítost nad mými hříchy a pevnou 
vůli se polepšit. S vroucí účastí a hlubokou bolestí hledím na Tvých 
pět ran a uvažuji při tom, co o Tobě předpověděl prorok David: 
„Probodli mé ruce i nohy, spočítali všechny mé kosti.“ 
Jindy v roce jsou za tuto modlitbu propůjčeny jen částečné odpustky. 
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Vodorovně: A. Část stodoly, neurčitá číslovka, palivo. – B. Nepohoda, 
druh zeleniny, vnitřek. – C. Roky, 60 kusů, moderní topná látka, zákop. – 
D. Pytlákovy nástrahy, 2. díl tajenky, srbské město. –  E. Druh plavidla, 
zkratka akademie, Ábelův bratr, SPZ Teplic, číslovka. – F. Části povozů, 
druh hlasu, obtížný hmyz, město v Čadu. – G. Pracovník v ekonomii, 
obyvatelé části Moravy. 
Svisle: 1. Část věty. – 2. 1. díl tajenky. – 3. Společenské hry, hrdina. – 
4. Značka čistícího prostředku, mezinárodní organizace. – 5. Ukazovací 
zájmeno, úlomek ze skály. – 6. Město na východě Slovenska, italsky 
„jedna“. – 7. Skladiště, značka dovážených cigaret. - 8. Symetrála, 
saponátový přípravek. – 9. Zkratka pro Slovenské Národní povstání, 
slovensky“žádný“. – 10. Mládě krávy, fáze měsíce. – 11. Obušek, opak 
světla. – 12. Osobní zájmeno, jihoasijský stát. – 13. Chemické označení 
titanové běloby, město v Japonsku. – 14. Oráčova pomůcka, pašovaná 
věc. – 15. 3. díl tajenky. – 16. Představení klášterů. 
Nápověda: F. Ati, 5. Uno, 13. TiO 
 
Tajenka z minula … jedině spravedlivý může jednat spravedlivě 

   Fr. Záloha 
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