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Na vratech domu byl nápis: „Pozor zlý pes“.  

A co tam připsala neznámá ruka – najdete v tajence. 
Vodorovně: A. Výrobce klobouků, bydliště. – B. I. díl tajenky – C. Nástrahy 

pytláka, norský spisovatel, Evropan, ţal, člen starořeckého kmene. – D. Ţenské 
jméno, SPZ Košic, erb, slovensky „jednou“, korýš. – E. Ona, SPZ Tábora, jméno 
komika Hardyho, dřevěný strop, zvratné zájmeno. – F. Střešní ţlab, na stém 
místě, předloţka, Evropan, část vozíku. – G. Pták pěvec, první ţena, římsky 505, 
zkr. Národního divadla, školák, švýcarský kanton. – H. Ţenské jméno, barva na 
vejce, druh kovu, posunutí. – I. II. díl tajenky. 
Svisle: 1. Rusky „toto“, SPZ Karviné, 2. V rodině, český zpěvák. – 3. Japonské 

město, anglicky“viděti“. – 4. Domácí jméno Oldřicha, mys, anglicky „konec“. –  
5. Jezero v jihovýchodní Africe, únie. – 6. Město v Etiopii, muţské jméno, řeka u 
Omska. – 7. Sloní zub, nehodná, číslovka. – 8. Malý zvon. – 9. Pilný hmyz. –  
10. Listnatý strom, bezkmená dřevina, část. – 11. Odvětví, obilí (hovor.), zkr. 
národního podniku. – 12. Míšenec, hlavní činitel (lidově). – 13. Koně, nedobře, 
kujný nerost. – 14. Rusky „druhý“, Spojené státy. – 15. Mohamedův rádce, 
kruţnice. – 16. Novozélandský papoušek, citoslovce rezignace. 

Nápověda: G. Uri, 3. See, 6. Asab  
Tajenka z minula: štěstí noclehy mění        Připravil František 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 
Milí farníci, 

postní doba začíná v březnu a velikonoční svátky budou také později 

než jsme zvyklí. Aspoň nám na velikonoce bude v kostele tepleji. 

Přesto, že je v našem kostele v tomto období jen několik stupňů nad 

nulou, snad vás zahřívají nejen dobré kabáty, ale i přítomnost těch, 

které máte rádi a které rádi vidíte a především laskavé Boží slovo, jež 

nás nechce strašit, nýbrž naopak, vždy povzbudit a předat Boží sílu, 

naději, odvahu a útěchu. Postní dobu začneme dnem přísného postu 

a také pastýřským listem o. arcibiskupa Jana, v němž nám připomene 

Rok křtu, který je prvním rokem tříleté přípravy na 1150. výročí 

příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Křest je začátkem života člověka s 

Bohem, i když je jasné, že již v lůně matky nás Bůh miluje. Křest 

nám otevírá dveře k dalším svátostem, které nás posvěcují a činí 

svatými. Nejvíce eucharistie a sv. smíření. V ní se nevyjevují v první 

řadě naše hříchy, ale naše dobrá vůle se jich dále nedopouštět.  

A odpuštění hříchů, které prohlašují kněží, nemá povahu prostého 

oznámení, ale jedná se o skutečné a vlastní odpuštění a proto maže 

hříchy. Pobožnosti Křížové cesty, nám připomínají, čím vším byl Ježíš 

ochoten projít a na sebe vzít. Někde dělají i cyklistickou křížovou 

cestu, když na kolech objíždějí kříže ve své farnosti a okolí a meditují 

v Boží přírodě nad Boží obětí a láskou. Dobrým nápadem je také 

postní almužna, ta vede děti i dospělé k šetření a střídmosti života a 

posléze pomůže potřebným v jejich těžkostech. Nechť nás postní 

dobou provází přímluva sv. Josefa, který víc konal, než mluvil. Byl 

vnímavý k tomu, co nejlepší má pro Boha a své bližní učinit.  

Zachrání Ježíše pro lidi a svět.                                 otec Miroslav 

K Ř Í Ž O V É   C E S T Y  2011     
Také letos budou „Křížové cesty“ probíhat v našem kostele po celou 

postní dobu vždy v pátek před mší svatou (cca 17.45 – 18.15) a 

v neděli od 15.00 hodin. Pokud máte zájem o jejich vedení 

(jednotlivci, rodiny nebo společenství), můžete se zapsat do rozpisu, 

který je dispozici v sakristii.  

P R A N O S T I K Y  -  B Ř E Z E N    PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 

 Suchý březen, mokrý máj, bude humno pravý ráj. 

 Hřmí – li v březnu, sněží v máji. 

 Březnový sníh škodí polím. 

 Březen bez vody, duben bez trávy. 

 V březnu prach a v dubnu bláto, rolníkovi je nad zlato. 

 Hříbě, štěně a dítě březnové dobře prospívají. 

 O svatém Tomáši (8.3.) sníh bředne na kaši. 

 Na svatého Řehoře (12.3.) led plave do moře. 

 O svaté Světlaně (20.3.) schází sníh ze stráně. 

 Na svatého Kazimíra (22.3.) pohoda, na kobzole úroda.                                                                  
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  6.3. 9.neděle v mezidobí 

  9.3. Popeleční středa 

13.3. 1.neděle postní 

19.3. Slavnost svatého Josefa 

20.3. 2.neděle postní 

25.3. Slavnost Zvěstování Páně 

27.3. 3.neděle postní 

 
                                                                  ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

O M L U V A     
Omlouvám se paní Kateřině Drábkové z Lukovečka  

za chybně uvedené jméno v tabulce výsledků Tříkrálové sbírky 2011. 

Správně mělo být uvedeno její jméno místo paní Věry Divilové. 

                                                                  Děkuji za pochopení. 

                                              Jana Jasenská 

A K C E  V  D I S U  
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA  

Termín: 1 – 3. 4. 2011 

Cena: 530,- / 630,- Kč  

Vede: P. Mgr. Pavel Šupol 

Tak trochu netradičním způsobem pojatou postní duchovní obnovou 

nás bude letos provázet velký hudební příznivec P. Mgr. Pavel Šupol, 

kněz Kristův, toho času kaplan farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. 

VELIKONOCE  

Termín: 20. 4. – 24. 4. 2011    

Cena: 770,-/ 970,- Kč 

Pojď s námi prožít tajemství velikonočních svátků spojením liturgie a 

života v prostředí DISu i krásné přírody.  

Vede: František Bezděk  

BALKÁNSKÁ ODYSEA  

Termín: březen 

Minimální věk: 18 let  

Cena se bude pohybovat kolem 4500 Kč a bude obsahovat dopravu, 

zapůjčení sněžnic a pojištění 

Stejně jako Odyssea nás čeká nejistá a nevyzpytatelná výprava,  

ale v našem podání to bude na sněžnicích a na Balkáně.  

Čeká nás týdenní přechod hor na těžko.  

Vede: David Kozubík  

Přihlásit se můžete pouze na e-mailu: david@tlachac.net.  

Pozor - počet míst je striktně omezen!  

Tato akce by neměla sloužit jako první setkání se zimním 

tábořením. 

 

 

 

mailto:david@tlachac.net
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MILÍ ČTENÁŘI 
Znovu vyslovujeme díky všem, kteří našli odvahu a začali přispívat do 

našeho farního časopisu … moc si toho vážíme. 

Tentokrát tu máme příspěvek po výzvě z minulého čísla.  

A N K E T A   N A  T É M A …CO SE NÁM LÍBÍ NA KATOLICKÉ CÍRKVI    
Dodávám si odvahy, abych se pokusila odpovědět na anketu Farníčku, 

odhalit alespoň 5 pozitivních věcí, které se mi líbí na katolické církvi. 

Myslím si, ţe je jich víc neţ dost. Vzácné je uţ to, ţe jsme jako velká 

rodina – rodina Boţích dětí. Tvoříme společenství – velký domov, kam 

můţeme přicházet se svými bolestmi i radostmi (ke svému Otci). Je zde 

podpora modlitbou. Zvlášť v nemoci si to uvědomujeme, kdyţ nás 

společenství podepírá. A jak je to radostné, kdyţ můţeme být opět 

s těmi, které máme rádi. Tak si uvědomujeme poklady všech svátostí 

od svatého křtu přes svaté přijímání a biřmování, svátost pokání, 

svátost nemocných svátost kněţství nebo svátost manţelství, které 

nám pomáhají v běţném ţivotě. Církev je starostlivá matka. Zde se 

učíme odpovídat svou láskou na nekonečnou lásku Boţí. K tomu jsme 

všichni povoláni křtem svatým, kdy jsme se stali Boţími dětmi a jsme 

povoláni ke královské, prorocké a kněţské důstojnosti (není to 

ohromné!?). Jak se neradovat, ţe patříme Církvi, která hájí lidskou 

důstojnost, práva a spravedlivý přirozený řád a vede k pravému a 

věčnému štěstí, má zájem o kaţdého, o dění ve světě apod. Tak úţasné 

je to pouto jednoty (i kdyţ jsme kaţdý jedinečně jiný). Celá církev, 

kterou tvoříme my všichni je jedna, svatá, všeobecná, apoštolská a 

máme jít do celého světa a hlásat radostnou zvěst, snaţit se o svatost. 

Církev naplňuje Duch svatý (je neposkvrněnou milovanou nevěstou),  

i kdyţ se skládá z lidí hříšných přesto je svatá. Tak s důvěrou putujeme 

jako Boţí lid k Boţímu království. Vţdyť tou pravou láskou je JEŢÍŠ 

sám, který se nám dává v eucharistii.                -jm- 

 

A také moc děkuji za 

příspěvky J. Skaličkové, V. 

Němce, F. Zálohy a mnoha 

dalších. Moc pěkně 

odpověděla na říjnový 

Farníček i paní Šindlerová. 

Vždyť stále je o čem psát – 

pořád se něco děje a měli 

bychom se více zapojovat do 

nejrůznějších akcí. Bez 

Farníčku by to už prostě 

nešlo a moc by se nám 

stýskalo, hlavně nemocným, 

kdyby nechodil.            -jm- 
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PAPEŽOVO POSELSTVÍ K POSTNÍ DOBĚ 
Letošní papežovo poselství k postní době je uvedeno veršem z listu  

sv. Pavla Kolosanům: „Křtem jste byli spolu s Kristem položeni do 

hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni“. Svatý otec Benedikt XVI.  

zdůrazňuje, že „křest není obřadem minulosti, nýbrž setkání s Kristem, 

které utváří veškerou existenci pokřtěného“. 

Papeţ pak připomíná, ţe „Otcové Druhého 

vatikánského koncilu vyzvali všechny 

pastýře univerzální církve, „aby více 

uplatňovali křestní prvky obsaţené v 

postní liturgii“ (Sacrosanctum Concilium, 

109). Církev totiţ odedávna vţdy spojuje 

Velikonoční vigilii s udělováním křtu. V 

této svátosti se uskutečňuje ono veliké 

tajemství, kterým člověk umírá hříchu, je 

mu dána účast na novém ţivotě ve 

Vzkříšeném Kristu a dostává téhoţ Boţího 

Ducha, který vzkřísil Jeţíše z mrtvých 

(srov. Řím 8,11). Tento nezaslouţený dar 

musí být v kaţdém z nás ustavičně 

oţivován a postní doba je něčím na způsob katechumenátu, který byl 

pro křesťany antické církve a je také pro katechumeny dnešní doby 

nezastupitelnou školou víry a křesťanského ţivota. Všichni proto 

proţívají křest jako opravdu rozhodující moment celé svojí existence.“  

Svatý otec poukazuje na to, ţe přípravě na Velikonoce nejvíce pomáhá 

svěřit se Boţímu Slovu, a stručně potom komentuje evangelia všech 

pěti nedělí postní doby. Druhou část poselství věnuje papeţ postu, 

almuţně a modlitbě, protoţe prostřednictvím těchto tradičních praktik 

„vychovává postní doba ke stále radikálnějšímu ţivotu Kristovy lásky“. 

Postní doba, píše v závěru svého poselství Benedikt XVI., je 

„příhodným momentem pro uznání naší slabosti, abychom upřímně 

revidovali svůj ţivot, přijali obnovující milost svátosti pokání a rázně 

vykročili ke Kristu. Obnovme v této postní době přijetí milosti, kterou 

nám v onom momentu daroval Bůh, aby osvěcovala a vedla všechny 

naše skutky…  

To co tato svátost znamená a uskutečňuje, jsme povoláni denně ţít ve 

stále velkodušnějším a autentičtějším následování Krista. Na této cestě 

se svěřme Panně Marii, která zrodila Boţí Slovo ve víře i v těle, 

abychom se jako Ona ponořili do smrti a zmrtvýchvstání jejího Syna 

Jeţíše a měli ţivot věčný. 

Drazí bratři a sestry, skrze osobní setkání s naším Vykupitelem a 

prostřednictvím půstu, almuţny a modlitby, nás cesta obrácení vstříc 

Velikonocím povede ke znovu objevení našeho křtu.“  

                                                 převzato z www.radiovaticana.cz                                                                     
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ADOPCE NA DÁLKU 
Vážení adoptivní rodiče, 

právě v těchto dnech končí v našem městě už 15. ročník sbírky na 

akci adopce dětí na dálku. Opět se ukázalo, že Fryštačané mají široké 

srdce. I letos se podařilo shromáždit potřebnou částku pro  

7 indických dětí. Bylo třeba vybrat 39.800,- Kč (dvě děti mají úhradu 

po 4.900,- Kč, pět dětí studuje na střední škole a úhrada je po 

6.000,- Kč). K 15. únoru 2011 jsme měli 45.567,- Kč (v této částce je 

zahrnuta částka 9.918,- Kč, což byl zůstatek z předcházející sbírky), 

v lednu jsme odeslali platbu za pět dětí a v březnu se uhradí za 

zbývající dvě. Potvrzení o uskutečněných platbách za děti zveřejníme 

následně v propagační skříňce na náměstí, kde kromě seznamu dárců 

budeme průběžně vystavovat také překlady dopisů našich indických 

dětí. Chceme poděkovat hlavně všem 98 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 a nově také členové Svazu skautů  

a skautek ČR.  Moc děkujeme také pracovníkům Městského úřadu 

Fryšták za velkou ochotu při propagaci adopce na dálku v městském 

rozhlase a Fryštáckých listech.                                   organizátoři  

 

XI.  R O Č N Í K  P O C H O D U   P R O   Ž I V O T 
V sobotu 26. března 2011 dopoledne před Pochodem pro život máte 

možnost seznámit se s činností občanských sdružení, které se věnují 

obnově kultury života, podpoře předmanželské a manželské čistoty  

a podpoře rodiny.  

Setkání proběhne v pražském dominikánském klášteře (Husova 8, 

Praha 1). Ve 13 hodin bude v kostele sv. Jiljí sloužena mše svatá 

obětovaná za děti zabité při umělých potratech, za uzdravení  

a obrácení rodičů a lékařů. Po 14. hodině začne již XI. Pochod pro 

život. Za poslední rok zemřelo kvůli umělému potratu na 25 tisíc dětí. 

Zůstali zde jejich zranění rodiče. Nastal čas na změnu. 

                                                                        

www.prolife.cz                                                organizátoři akce  

MÁTE-LI ZÁJEM A MOŽNOST, MŮŽETE SE I VY ZÚČASTNIT  

V SOBOTU 26. BŘEZNA V PRAZE TOHOTO POCHODU. 

 

 

 

 

FARNÍČEK  3/11                          - 9 - 

DOKONČENÍ 

„Tak se podívejme, co zase vyvedl Otec Med!“ posměšně 

komentoval jsem každý nový Hlas misie. 

Loni před Vánoci strhnul mě však Otec Med neočekávaně na svou 

stranu. Dokonce definitivně! Psal o pohřbu svého arcibiskupa; poznal 
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 Vzpomínám si, jak mocný dojem na mě před lety udělala návštěva   

P. Jana Meda ve Fryštáku. Byl u nás tehdy v Mikuláši a představoval 

své působení. Nebylo to jen velké dílo, jež měl za sebou, co mě 

ohromilo. Kromě obsahu promluvy mě zasáhla i její forma: Tolik 

desítek let v zahraničí a tak neuvěřitelně čistá čeština! A to 

neokázalé, pokorné vystupování… O tom, že P. Med byl muž, jehož 

činy, skromnost i vytrvalost mohou oslovit mnohé bez rozdílů 

vyznání, svědčí mj. následující fejeton prozaika a publicisty Petra 

Chudožilova, který byl poté, co podepsal Chartu 77, StB donucen  

k emigraci…                                                                 (jan krčma) 

PETR CHUDOŽILOV - MED 

Švýcarský listonoš, hlavu pokrytou předpisově služebním 

kloboukem, slavnostně sestupuje už po mnoho let před naším domem 

ze žlutého poštovního kola, aby spolu s účty, dopisy, novinami, 

pohlednicemi a podezřele lákavými nabídkami podnikavců, 

vnucujících rychlé zhubnutí, výhodné zúročení celoživotních úspor či 

aspoň neobvykle lacinou cestu na Kanárské ostrovy, vhodil mi tu a 

tam do schránky také nepatrný, nevzhledný sešitek nesoucí název 

Hlas misie. 

Tuší vůbec staré poštovní razítko, že je nástrojem zázraku? Hlas 

misie ozývá se z Curychu, kde čeští katoličtí kněží vzali si do hlavy, že 

budou pečovat o duše emigrantů. Riskantní předsevzetí! Nepřečtený 

sešitek vkládal jsem původně rovnou do pytle se smetím. Připadalo 

mi, že i tito odesílatelé žádají pouze peníze na nějaký lidumilný 

projekt. 

V tomto ohledu jsem naprosto vytížen. Drobounké humanitární 

dárky přiměřené kapse, kupuji si jimi oslabení svědomí vzrušovaného 

hrůzami světa, posílám už dávno mexickým sirotám. Mexické siroty 

jsou mou vášní, tak jako jiní lidé holdují sektu anebo koňským 

dostihům. Padre William Wasson, Američan, v Mexiku sbírá po dlouhá 

desetiletí novorozeňata pohozená nesvědomitými matkami na ulicích 

a vychovává z nevítaného odpadu skutečného člověka se schopností 

radovat se ze života. Firma Padre Wassona zdá se být opravdovou 

filiálkou Boží. 

Co tady ještě s nějakým curyšským sešitkem! Jeho obsah, časem 

nahlédl jsem do něho přece jen aspoň po očku, bylo mi líto mařit 

lidskou práci, zdál se mi zpočátku naivní, vyčpělý, nepřiměřený 

moderním časům. Mezi zbožnými básničkami, biblickými 

podobenstvími a návody, jak naučit se správně modlitbě, vyloupl 

jsem občas z řádků poněkud komicky znějící jméno Otec Med. 

Nepateticky formulovanými slovy žádal zde český misionář podporu 

pro svou věc na výpravě do Indie. Jednou byla to výstavba školy, 

jindy oprava kostela, též bylo třeba podpořit vesnickou mládež na její 
cestě za vzděláním. 
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ŠPANĚLSKO  – PO STOPÁCH CAMINA (7. ČÁST) 
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PŘEDSTAVUJEME VÁM OLDIN 
Arcidiecézní zpravodaj OLDIN 

vychází již od roku 1991 a je určen 

pro všechny věřící, kteří se chtějí 

dozvědět aktuální informace z naší 

olomoucké arcidiecéze. V časopisu 

najdete pravidelné rubriky, např. 

kalendárium (různá výročí z naší 

arcidiecéze, české i světové 

církve), úmysly apoštolátu, 

plánové akce našeho otce 

arcibiskupa Jana i otce biskupa 

Josefa v daném měsíci, a také 

informace z arcidiecézních center 

(pro rodinu, mládež, katechezi 

nebo laické aktivity). Kromě těchto 

rubrik obsahuje OLDIN spoustu 

informací o aktuálním dění 

v arcidiecézi, pozvánky na akce, dopisy čtenářů, atd. V případě zájmu 

můžete nahlédnout do starších čísel tohoto časopisu, která jsou 

k rozebrání vzadu v kostele. Pokud byste chtěli OLDIN odebírat, 

můžete se až do konce března nahlašovat v sakristii, kde se také 

vybírá předplatné. Časopis bude chodit hromadně na faru a 

předplatitelé si jej pak můžou vyzvednout v kostele (podobně jako 

Světlo). Cena i s poštovným je 10 Kč za číslo (do konce roku vyjde 

ještě osm čísel, takže 80 Kč). Pokud by chtěl někdo OLDIN odebírat 

domů, může si jej taktéž objednat v sakristii.  

Cena je však vyšší – 22 Kč za číslo (176 Kč do konce roku).      -vn- 

ZAJÍMAVÝ TIP NA VÝLET 
Od letošního května budete moci navštívit Arcibiskupský palác, 

unikátní historickou církevní památku na území města Olomouce.  

V budově nyní končí rozsáhlá rekonstrukce podpořená Evropským 

fondem pro regionální rozvoj, jejímž cílem je palác připravit pro 

projekt ve střední Evropě výjimečný – plně funkční oficiální sídlo 

úřadujícího biskupa se otevře veřejnosti. Prohlídka, která bude trvat 

cca 45 minut, bude zahrnovat hlavní schodiště, reprezentační sály a 

místnost pro sezónní výstavy a skončí na nádvoří paláce.  

OTEVÍRACÍ DOBA - ROK 2011: 

květen-září denně (kromě pondělí) 

od 10 do 17 hodin,  

v říjnu o sobotách, nedělích a svátcích  

od 10 do 17 hodin. 

 

www.ado.cz 
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     Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 
V reakci na minulý díl dějin farnosti se nám ozval jeden ze čtenářů – 

Vladimír Kopřiva, salesián z DISu, a upozornil nás na jednu 

nepřesnost. Šlo o informaci, že budova fryštáckého salesiánského 

ústavu byla v letech 1950-1956 prázdná. Pokud se zmiňuje 

salesiánský ústav ve Fryštáku v souvislosti s dobou totality, většině 

z nás se nejspíše vybaví domov důchodců. Málokdo už však ví, že za 

komunismu nefungoval v ústavní budově jen domov důchodců, ale 

několik let i mateřská školka. A protože nám pan Kopřiva poslal 

spoustu materiálů dokumentující činnost této školky (za což mu moc 

děkujeme), můžete se v dnešním čísle dozvědět více o tom, co se 

dělo v ústavní budově poté, co ji zabrali komunisté. 

(Textový materiál pochází z knihy Město Fryšták 1945-1995, str. 139) 

 

Již v roce 1950, kdy byl fryštácký 

salesiánský ústav násilně 

zlikvidován, byla v jeho přízemí 

umístěna jedna třída Státní 

mateřské školy. Děti zde měly 

k dispozici velkou hernu, dále 

umývárnu, WC a šatnu. Mateřská 

škola spadala pod správu národní 

školy. Jako učitelka zde pracovala 

pí. Oškerová, školnicí byla Karla 

Chudárková. V roce 1952 vystřídala učitelku Oškerovou Marie 

Hanačíková, jako pěstounka zde pracovala Božena Grmelová. Od roku 

1953 byla M. Hanačíková pověřena správou školky, práci pěstounky 

vykonávala Hedvika Fišerová, školnicí se stala Vojtěška Kolajíková. 

Domovnické práce vykonával její manžel, Stanislav Kolajík. Kvůli 

nárůstu zaměstnanosti žen vznikla potřeba celodenní péče o děti 

předškolního věku. Proto byl ve školce zaveden celodenní provoz se 

stravováním. Na oběd docházely děti do jídelny základní školy. Školka 

využívala přilehlý dvůr, kde bylo za pomoci tatínků vybudováno 

dětské pískoviště a instalována houpačka. Po uzavření salesiánského 

ústavu byla také zrušena krásná kaple nacházející se u vchodu do 

budovy. Místnost byla využívána různými organizacemi ke schůzím a 

mateřská škola v ní pořádala besídky pro rodiče. Po zavedení 

celodenního provozu školky klesla podstatně docházka dětí – 

z dřívějších padesáti na třicet. Bylo to z toho důvodu, že v té době 

byly přijímány pouze děti obou zaměstnaných rodičů. Díky tomu 

mohla být zkvalitněna pedagogická práce s dětmi, která byla řízena 

školní inspekcí a Pedagogickým střediskem ve Zlíně. Provoz mateřské 

školy byl v této budově ukončen v roce 1955, kdy se školka 

přestěhovala do upravených prostor na základní škole.               -vn- 
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činy, skromnost i vytrvalost mohou oslovit mnohé bez rozdílů 

vyznání, svědčí mj. následující fejeton prozaika a publicisty Petra 

Chudožilova, který byl poté, co podepsal Chartu 77, StB donucen  

k emigraci…                                                                 (jan krčma) 

PETR CHUDOŽILOV - MED 

Švýcarský listonoš, hlavu pokrytou předpisově služebním 

kloboukem, slavnostně sestupuje už po mnoho let před naším domem 

ze žlutého poštovního kola, aby spolu s účty, dopisy, novinami, 

pohlednicemi a podezřele lákavými nabídkami podnikavců, 

vnucujících rychlé zhubnutí, výhodné zúročení celoživotních úspor či 

aspoň neobvykle lacinou cestu na Kanárské ostrovy, vhodil mi tu a 

tam do schránky také nepatrný, nevzhledný sešitek nesoucí název 

Hlas misie. 

Tuší vůbec staré poštovní razítko, že je nástrojem zázraku? Hlas 

misie ozývá se z Curychu, kde čeští katoličtí kněží vzali si do hlavy, že 

budou pečovat o duše emigrantů. Riskantní předsevzetí! Nepřečtený 

sešitek vkládal jsem původně rovnou do pytle se smetím. Připadalo 

mi, že i tito odesílatelé žádají pouze peníze na nějaký lidumilný 

projekt. 

V tomto ohledu jsem naprosto vytížen. Drobounké humanitární 

dárky přiměřené kapse, kupuji si jimi oslabení svědomí vzrušovaného 

hrůzami světa, posílám už dávno mexickým sirotám. Mexické siroty 

jsou mou vášní, tak jako jiní lidé holdují sektu anebo koňským 

dostihům. Padre William Wasson, Američan, v Mexiku sbírá po dlouhá 

desetiletí novorozeňata pohozená nesvědomitými matkami na ulicích 

a vychovává z nevítaného odpadu skutečného člověka se schopností 

radovat se ze života. Firma Padre Wassona zdá se být opravdovou 

filiálkou Boží. 

Co tady ještě s nějakým curyšským sešitkem! Jeho obsah, časem 

nahlédl jsem do něho přece jen aspoň po očku, bylo mi líto mařit 

lidskou práci, zdál se mi zpočátku naivní, vyčpělý, nepřiměřený 

moderním časům. Mezi zbožnými básničkami, biblickými 

podobenstvími a návody, jak naučit se správně modlitbě, vyloupl 

jsem občas z řádků poněkud komicky znějící jméno Otec Med. 

Nepateticky formulovanými slovy žádal zde český misionář podporu 

pro svou věc na výpravě do Indie. Jednou byla to výstavba školy, 

jindy oprava kostela, též bylo třeba podpořit vesnickou mládež na její 
cestě za vzděláním. 
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ŠPANĚLSKO  – PO STOPÁCH CAMINA (7. ČÁST) 
Pomalu se blíží den našeho 

odjezdu z Burgosu na sever do 

Cantábrie. Zbývá nám už jen pár 

hodin a tak se ještě chceme 

podívat na hrad, který je na kopci 

nad městem. Ovšem do vstávání 

se tentokrát nijak nehrneme, 

protože včera večer jsme ještě 

absolvovali úžasný ohňostroj. 

V Burgosu totiž právě v těchto 

dnech slaví „férie“ - několikadenní 

svátky svatých Petra a Pavla a 

každý večer kolem 23 hodiny je 

připraven velkolepý asi 20 minut 

trvající ohňostroj. Po ránu si tedy 

dáváme na čas a do centra města 

se vydáváme až před polednem. 

Náměstí (plaza mayor) nedaleko 

katedrály už je plné lidí – a všichni 

čekají, až z radnice vyjde jedna 

z největších atrakcí.  

Sochy v nadživotní velikosti, představují některé významné postavy 

španělské historie. V pestrém průvodu je 12 figur vysokých kolem 3,5 

metru. Každá postava má samostatnou konstrukci, ve které stojí 

nosič a všechny jsou oblečeny do historických kostýmů. V průvodu 

tak vedle královského veličenstva Isabely Kastilské a Ferdinanda 

Aragonského vidíme také El Cida a jeho manželku Jimenu 

(vzpomínáte – mají hrob v katedrále) a další… V čele stojí postavy 

muže a ženy v typickém burgoském kroji. Pestrý průvod projde přes 

náměstí a vrací se zpět na radnici, aby po hodině znovu opakoval celý 

tento zajímavý ceremoniál. To vše za zvuků hudby a doprovodu 

taneční skupiny chlapců v historických kostýmech. Chvíli poté – už 

v poledním horku stoupáme nejprve po úzkých uličkách a pak po 

širokém, ale nekonečném schodišti až k bráně do hradu (dnes spíše 

udržované zřícenině). Ale výstup stojí za to. Jsme odměněni 

nádherným pohledem na město a jeho nejbližší okolí. Je odsud vidět i 

poslední památka, kterou ještě navštívíme. Cisterciácký klášter Santa 

Maria la Real de Huelgas. Opravdový historický skvost, který nechal 

ve 12. století (1187) postavit španělský král Alfons VIII. a jeho 

manželka Eleonora (z rodu Plantagenetovců). Obě „veličenstva“ jsou 

zde, stejně jako celá řada dalších španělských panovníků, pohřbena. 

A já už se moc těším a jsem zvědavý, jestli bude i tento klášter 

stejně krásný, jako byl ten v Miraflores.      dokončení příště      -pn- 
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ADOPCE NA DÁLKU 
Vážení adoptivní rodiče, 

právě v těchto dnech končí v našem městě už 15. ročník sbírky na 

akci adopce dětí na dálku. Opět se ukázalo, že Fryštačané mají široké 

srdce. I letos se podařilo shromáždit potřebnou částku pro  

7 indických dětí. Bylo třeba vybrat 39.800,- Kč (dvě děti mají úhradu 

po 4.900,- Kč, pět dětí studuje na střední škole a úhrada je po 

6.000,- Kč). K 15. únoru 2011 jsme měli 45.567,- Kč (v této částce je 

zahrnuta částka 9.918,- Kč, což byl zůstatek z předcházející sbírky), 

v lednu jsme odeslali platbu za pět dětí a v březnu se uhradí za 

zbývající dvě. Potvrzení o uskutečněných platbách za děti zveřejníme 

následně v propagační skříňce na náměstí, kde kromě seznamu dárců 

budeme průběžně vystavovat také překlady dopisů našich indických 

dětí. Chceme poděkovat hlavně všem 98 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 a nově také členové Svazu skautů  

a skautek ČR.  Moc děkujeme také pracovníkům Městského úřadu 

Fryšták za velkou ochotu při propagaci adopce na dálku v městském 

rozhlase a Fryštáckých listech.                                   organizátoři  

 

XI.  R O Č N Í K  P O C H O D U   P R O   Ž I V O T 
V sobotu 26. března 2011 dopoledne před Pochodem pro život máte 

možnost seznámit se s činností občanských sdružení, které se věnují 

obnově kultury života, podpoře předmanželské a manželské čistoty  

a podpoře rodiny.  

Setkání proběhne v pražském dominikánském klášteře (Husova 8, 

Praha 1). Ve 13 hodin bude v kostele sv. Jiljí sloužena mše svatá 

obětovaná za děti zabité při umělých potratech, za uzdravení  

a obrácení rodičů a lékařů. Po 14. hodině začne již XI. Pochod pro 

život. Za poslední rok zemřelo kvůli umělému potratu na 25 tisíc dětí. 

Zůstali zde jejich zranění rodiče. Nastal čas na změnu. 

                                                                        

www.prolife.cz                                                organizátoři akce  

MÁTE-LI ZÁJEM A MOŽNOST, MŮŽETE SE I VY ZÚČASTNIT  

V SOBOTU 26. BŘEZNA V PRAZE TOHOTO POCHODU. 
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DOKONČENÍ 

„Tak se podívejme, co zase vyvedl Otec Med!“ posměšně 

komentoval jsem každý nový Hlas misie. 

Loni před Vánoci strhnul mě však Otec Med neočekávaně na svou 

stranu. Dokonce definitivně! Psal o pohřbu svého arcibiskupa; poznal 

jej, kde jinde než v Indii, roku 1936! Budoucí arcibiskup byl tehdy 

ještě dítě. Zatmělo se mi před očima. Výprava Otce Meda do Indie 

trvá již téměř šedesát roků. Z jakých důvodů vydal se do tolik 

vzdálených končin? Proč se, dávno již starý člověk, doposud nevrátil? 

Jak to, že někteří lidé nedokáží zformulovat větu, aniž by se v ní 

aspoň pětkrát nevyskytlo slovo já, zatímco jiní nenápadně  

a neúnavně pracují na zázraku? 

Špatně vytištěný sešitek vznáší se v pošťákově brašně jako láhev 

s poselstvím vržená do mořských vln. Září.                   

         (březen 1995) 

 

Fejetonem Petra Chudožilova se ještě jednou vracíme 

k nedávnému úmrtí otce Jana Meda, o kterém jsme Vás 

informovali v minulém čísle Farníčku. 

 

PROGRAM KLUBU MAMINEK – B Ř E Z E N 
PRAVIDELNÉ ÚTERKY VŽDY OD 9-11 HODIN: 

  1.3.  Prohlídka kostela sv. Mikuláše, ukázka hraní na varhany 

Pozor: Sraz v 9 hod. před kostelem!!! 

  8.3. Vznik, vývoj a cíle organizace Fair trade,  

Produkty dovážené z rozvojových zemí 

 Pro děti: cvičení na balonech  

15.3. Medicinální pedikúra s Petrou Chromčákovou 

 Pro děti: otisky ručiček a nožiček 

22.3. Adopce dětí na dálku – přednáška pí. Urbáškové 

 Pro děti: říkanky, zpívání 

29.3. Burza semen, sazeniček 

 Pro děti: vajíčková housenka s řeřichou 

 

 

PÁTEČNÍ TVOŘENÍ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST: 

11.3. od 17 hodin   

Tvoření šperků z hmoty FIMO s lektorkou  

Milenou Polákovou, materiál je zajištěn. 

 

25.3. od 17 hodin  

Pletení z pedigu s lektorkou Magdou Plškovou,  

materiál je zajištěn. 
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MILÍ ČTENÁŘI 
Znovu vyslovujeme díky všem, kteří našli odvahu a začali přispívat do 

našeho farního časopisu … moc si toho vážíme. 

Tentokrát tu máme příspěvek po výzvě z minulého čísla.  

A N K E T A   N A  T É M A …CO SE NÁM LÍBÍ NA KATOLICKÉ CÍRKVI    
Dodávám si odvahy, abych se pokusila odpovědět na anketu Farníčku, 

odhalit alespoň 5 pozitivních věcí, které se mi líbí na katolické církvi. 

Myslím si, ţe je jich víc neţ dost. Vzácné je uţ to, ţe jsme jako velká 

rodina – rodina Boţích dětí. Tvoříme společenství – velký domov, kam 

můţeme přicházet se svými bolestmi i radostmi (ke svému Otci). Je zde 

podpora modlitbou. Zvlášť v nemoci si to uvědomujeme, kdyţ nás 

společenství podepírá. A jak je to radostné, kdyţ můţeme být opět 

s těmi, které máme rádi. Tak si uvědomujeme poklady všech svátostí 

od svatého křtu přes svaté přijímání a biřmování, svátost pokání, 

svátost nemocných svátost kněţství nebo svátost manţelství, které 

nám pomáhají v běţném ţivotě. Církev je starostlivá matka. Zde se 

učíme odpovídat svou láskou na nekonečnou lásku Boţí. K tomu jsme 

všichni povoláni křtem svatým, kdy jsme se stali Boţími dětmi a jsme 

povoláni ke královské, prorocké a kněţské důstojnosti (není to 

ohromné!?). Jak se neradovat, ţe patříme Církvi, která hájí lidskou 

důstojnost, práva a spravedlivý přirozený řád a vede k pravému a 

věčnému štěstí, má zájem o kaţdého, o dění ve světě apod. Tak úţasné 

je to pouto jednoty (i kdyţ jsme kaţdý jedinečně jiný). Celá církev, 

kterou tvoříme my všichni je jedna, svatá, všeobecná, apoštolská a 

máme jít do celého světa a hlásat radostnou zvěst, snaţit se o svatost. 

Církev naplňuje Duch svatý (je neposkvrněnou milovanou nevěstou),  

i kdyţ se skládá z lidí hříšných přesto je svatá. Tak s důvěrou putujeme 

jako Boţí lid k Boţímu království. Vţdyť tou pravou láskou je JEŢÍŠ 

sám, který se nám dává v eucharistii.                -jm- 

 

A také moc děkuji za 

příspěvky J. Skaličkové, V. 

Němce, F. Zálohy a mnoha 

dalších. Moc pěkně 

odpověděla na říjnový 

Farníček i paní Šindlerová. 

Vždyť stále je o čem psát – 

pořád se něco děje a měli 

bychom se více zapojovat do 

nejrůznějších akcí. Bez 

Farníčku by to už prostě 

nešlo a moc by se nám 

stýskalo, hlavně nemocným, 

kdyby nechodil.            -jm- 
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PAPEŽOVO POSELSTVÍ K POSTNÍ DOBĚ 
Letošní papežovo poselství k postní době je uvedeno veršem z listu  

sv. Pavla Kolosanům: „Křtem jste byli spolu s Kristem položeni do 

hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni“. Svatý otec Benedikt XVI.  

zdůrazňuje, že „křest není obřadem minulosti, nýbrž setkání s Kristem, 

které utváří veškerou existenci pokřtěného“. 

Papeţ pak připomíná, ţe „Otcové Druhého 

vatikánského koncilu vyzvali všechny 

pastýře univerzální církve, „aby více 

uplatňovali křestní prvky obsaţené v 

postní liturgii“ (Sacrosanctum Concilium, 

109). Církev totiţ odedávna vţdy spojuje 

Velikonoční vigilii s udělováním křtu. V 

této svátosti se uskutečňuje ono veliké 

tajemství, kterým člověk umírá hříchu, je 

mu dána účast na novém ţivotě ve 

Vzkříšeném Kristu a dostává téhoţ Boţího 

Ducha, který vzkřísil Jeţíše z mrtvých 

(srov. Řím 8,11). Tento nezaslouţený dar 

musí být v kaţdém z nás ustavičně 

oţivován a postní doba je něčím na způsob katechumenátu, který byl 

pro křesťany antické církve a je také pro katechumeny dnešní doby 

nezastupitelnou školou víry a křesťanského ţivota. Všichni proto 

proţívají křest jako opravdu rozhodující moment celé svojí existence.“  

Svatý otec poukazuje na to, ţe přípravě na Velikonoce nejvíce pomáhá 

svěřit se Boţímu Slovu, a stručně potom komentuje evangelia všech 

pěti nedělí postní doby. Druhou část poselství věnuje papeţ postu, 

almuţně a modlitbě, protoţe prostřednictvím těchto tradičních praktik 

„vychovává postní doba ke stále radikálnějšímu ţivotu Kristovy lásky“. 

Postní doba, píše v závěru svého poselství Benedikt XVI., je 

„příhodným momentem pro uznání naší slabosti, abychom upřímně 

revidovali svůj ţivot, přijali obnovující milost svátosti pokání a rázně 

vykročili ke Kristu. Obnovme v této postní době přijetí milosti, kterou 

nám v onom momentu daroval Bůh, aby osvěcovala a vedla všechny 

naše skutky…  

To co tato svátost znamená a uskutečňuje, jsme povoláni denně ţít ve 

stále velkodušnějším a autentičtějším následování Krista. Na této cestě 

se svěřme Panně Marii, která zrodila Boţí Slovo ve víře i v těle, 

abychom se jako Ona ponořili do smrti a zmrtvýchvstání jejího Syna 

Jeţíše a měli ţivot věčný. 

Drazí bratři a sestry, skrze osobní setkání s naším Vykupitelem a 

prostřednictvím půstu, almuţny a modlitby, nás cesta obrácení vstříc 

Velikonocím povede ke znovu objevení našeho křtu.“  

                                                 převzato z www.radiovaticana.cz                                                                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Milí farníci, 

postní doba začíná v březnu a velikonoční svátky budou také později 

než jsme zvyklí. Aspoň nám na velikonoce bude v kostele tepleji. 

Přesto, že je v našem kostele v tomto období jen několik stupňů nad 

nulou, snad vás zahřívají nejen dobré kabáty, ale i přítomnost těch, 

které máte rádi a které rádi vidíte a především laskavé Boží slovo, jež 

nás nechce strašit, nýbrž naopak, vždy povzbudit a předat Boží sílu, 

naději, odvahu a útěchu. Postní dobu začneme dnem přísného postu 

a také pastýřským listem o. arcibiskupa Jana, v němž nám připomene 

Rok křtu, který je prvním rokem tříleté přípravy na 1150. výročí 

příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Křest je začátkem života člověka s 

Bohem, i když je jasné, že již v lůně matky nás Bůh miluje. Křest 

nám otevírá dveře k dalším svátostem, které nás posvěcují a činí 

svatými. Nejvíce eucharistie a sv. smíření. V ní se nevyjevují v první 

řadě naše hříchy, ale naše dobrá vůle se jich dále nedopouštět.  

A odpuštění hříchů, které prohlašují kněží, nemá povahu prostého 

oznámení, ale jedná se o skutečné a vlastní odpuštění a proto maže 

hříchy. Pobožnosti Křížové cesty, nám připomínají, čím vším byl Ježíš 

ochoten projít a na sebe vzít. Někde dělají i cyklistickou křížovou 

cestu, když na kolech objíždějí kříže ve své farnosti a okolí a meditují 

v Boží přírodě nad Boží obětí a láskou. Dobrým nápadem je také 

postní almužna, ta vede děti i dospělé k šetření a střídmosti života a 

posléze pomůže potřebným v jejich těžkostech. Nechť nás postní 

dobou provází přímluva sv. Josefa, který víc konal, než mluvil. Byl 

vnímavý k tomu, co nejlepší má pro Boha a své bližní učinit.  

Zachrání Ježíše pro lidi a svět.                                 otec Miroslav 

K Ř Í Ž O V É   C E S T Y  2011     
Také letos budou „Křížové cesty“ probíhat v našem kostele po celou 

postní dobu vždy v pátek před mší svatou (cca 17.45 – 18.15) a 

v neděli od 15.00 hodin. Pokud máte zájem o jejich vedení 

(jednotlivci, rodiny nebo společenství), můžete se zapsat do rozpisu, 

který je dispozici v sakristii.  

P R A N O S T I K Y  -  B Ř E Z E N    PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 

 Suchý březen, mokrý máj, bude humno pravý ráj. 

 Hřmí – li v březnu, sněží v máji. 

 Březnový sníh škodí polím. 

 Březen bez vody, duben bez trávy. 

 V březnu prach a v dubnu bláto, rolníkovi je nad zlato. 

 Hříbě, štěně a dítě březnové dobře prospívají. 

 O svatém Tomáši (8.3.) sníh bředne na kaši. 

 Na svatého Řehoře (12.3.) led plave do moře. 

 O svaté Světlaně (20.3.) schází sníh ze stráně. 

 Na svatého Kazimíra (22.3.) pohoda, na kobzole úroda.                                                                  
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  6.3. 9.neděle v mezidobí 

  9.3. Popeleční středa 

13.3. 1.neděle postní 

19.3. Slavnost svatého Josefa 

20.3. 2.neděle postní 

25.3. Slavnost Zvěstování Páně 

27.3. 3.neděle postní 

 
                                                                  ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

O M L U V A     
Omlouvám se paní Kateřině Drábkové z Lukovečka  

za chybně uvedené jméno v tabulce výsledků Tříkrálové sbírky 2011. 

Správně mělo být uvedeno její jméno místo paní Věry Divilové. 

                                                                  Děkuji za pochopení. 

                                              Jana Jasenská 

A K C E  V  D I S U  
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA  

Termín: 1 – 3. 4. 2011 

Cena: 530,- / 630,- Kč  

Vede: P. Mgr. Pavel Šupol 

Tak trochu netradičním způsobem pojatou postní duchovní obnovou 

nás bude letos provázet velký hudební příznivec P. Mgr. Pavel Šupol, 

kněz Kristův, toho času kaplan farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. 

VELIKONOCE  

Termín: 20. 4. – 24. 4. 2011    

Cena: 770,-/ 970,- Kč 

Pojď s námi prožít tajemství velikonočních svátků spojením liturgie a 

života v prostředí DISu i krásné přírody.  

Vede: František Bezděk  

BALKÁNSKÁ ODYSEA  

Termín: březen 

Minimální věk: 18 let  

Cena se bude pohybovat kolem 4500 Kč a bude obsahovat dopravu, 

zapůjčení sněžnic a pojištění 

Stejně jako Odyssea nás čeká nejistá a nevyzpytatelná výprava,  

ale v našem podání to bude na sněžnicích a na Balkáně.  

Čeká nás týdenní přechod hor na těžko.  

Vede: David Kozubík  

Přihlásit se můžete pouze na e-mailu: david@tlachac.net.  

Pozor - počet míst je striktně omezen!  

Tato akce by neměla sloužit jako první setkání se zimním 

tábořením. 
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Na vratech domu byl nápis: „Pozor zlý pes“.  

A co tam připsala neznámá ruka – najdete v tajence. 
Vodorovně: A. Výrobce klobouků, bydliště. – B. I. díl tajenky – C. Nástrahy 

pytláka, norský spisovatel, Evropan, ţal, člen starořeckého kmene. – D. Ţenské 
jméno, SPZ Košic, erb, slovensky „jednou“, korýš. – E. Ona, SPZ Tábora, jméno 
komika Hardyho, dřevěný strop, zvratné zájmeno. – F. Střešní ţlab, na stém 
místě, předloţka, Evropan, část vozíku. – G. Pták pěvec, první ţena, římsky 505, 
zkr. Národního divadla, školák, švýcarský kanton. – H. Ţenské jméno, barva na 
vejce, druh kovu, posunutí. – I. II. díl tajenky. 
Svisle: 1. Rusky „toto“, SPZ Karviné, 2. V rodině, český zpěvák. – 3. Japonské 

město, anglicky“viděti“. – 4. Domácí jméno Oldřicha, mys, anglicky „konec“. –  
5. Jezero v jihovýchodní Africe, únie. – 6. Město v Etiopii, muţské jméno, řeka u 
Omska. – 7. Sloní zub, nehodná, číslovka. – 8. Malý zvon. – 9. Pilný hmyz. –  
10. Listnatý strom, bezkmená dřevina, část. – 11. Odvětví, obilí (hovor.), zkr. 
národního podniku. – 12. Míšenec, hlavní činitel (lidově). – 13. Koně, nedobře, 
kujný nerost. – 14. Rusky „druhý“, Spojené státy. – 15. Mohamedův rádce, 
kruţnice. – 16. Novozélandský papoušek, citoslovce rezignace. 

Nápověda: G. Uri, 3. See, 6. Asab  
Tajenka z minula: štěstí noclehy mění        Připravil František Záloha         
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