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KŘÍŽOVKA NA DUBEN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Vodorovně: A. Ženské jméno, útok. – B. I. díl tajenky. - C. Záznamník, SPZ 
slovenské Trnavy, nečistota, podnebí. – D. Mužské jméno, anglicky „člun“, 
mužské jméno, jihoevropská pyskatá rostlina. – E. Opět, lesník, římsky 49, první 

muž, symetrála. – F. Srbské město, město v Čadu, větná spojka, řeka v Rusku, 
dřívější zkratka naší republiky. – G. Český herec (Jaroslav), kus ledu, rusky „jak“, 
zeď nad hlavní římsou. – H. Milenec, rakouské město, osobní zájmeno, součást 
kněžského oblečení. – I. II. díl tajenky. – J. Finské jezero, římsky 102, Asiat, 
vývar. – K. Jezero v Etiopii, osamocený, druh květenství.  

Svisle: 1. Nezakrýt navalením. – 2. Druh psa, obor působnosti. – 3. Popínavá 
rostlina, španělská vychovatelka, řeka v Rusku. – 4. Vzácné dřevo, anglicky 

„tlustý“, japonské město. – 5. Chumáč, obuv, číslovka. – 6. Řečníci, kanárovo 
obydlí. – 7. Chemický prvek (At), jeden z mušketýrů. – 8. Mrtvý jazyk, podnik 
v Letňanech. – 9. Okraj, obilí seté na podzim. – 10. Vrch u Bělehradu, jižní plody. 
– 11. Přístavní město v Ohiu, bodná zbraň. – 12. SPZ Prahy, písmeno řecké 
abecedy, prací prášek. – 13. Výztužné části dna lodi, šachová prohra, dvoukolový 
vozík. – 14. Návěští, akt, SPZ Trebišova. – 15. Jméno Komenského, poskakovat. 

– 16. Soustava přístrojů. Nápověda: D. Boat, J. Inari, 4. Fat, 12. ABK.                    
Tajenka z minula: když někoho hledáš, zeptej se listonoše František Záloha 
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Začala rozsáhlá a nákladná oprava krovů kostela. 
Informace o finanční sbírce najdete uvnitř čísla.  
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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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DUCHOVNÍ SLOVO 
Za týden začínáme slavit největší svátky 

křesťanské víry, svátky velikonoční. 

Zeptejme se, zda jsou i v našem životě 

opravdu největší? Zda je největší naše 

očekávání, těšení se, vzrušení i sváteční 

atmosféra jejich průběhu? Odpověď 

pravděpodobně bude znít: není tomu tak. 

Víc asi slavíme Vánoce, z Velikonoc pak 

dominuje to nejméně podstatné na jejich 

konci – totiž pomlázka. Nic proti ní, ale je to, jako přijít do kina na 

závěrečné titulky. Přitom málokterá bohoslužba má tu přednost, jako 

právě liturgie svatého třídenní: mluví sama sebou, nepotřebuje žádné 

vysvětlení, jednotlivé obřady přímo malují před očima události 

Ježíšova utrpení a slavného vzkříšení. A nejen malují. Doslova 

přenášejí každého účastníka doprostřed dění Večeřadla, Kalvárie  

i Prázdného hrobu. Myslím, že není třeba více slovy zvát k slavení 

Zeleného čtvrtku, Velkého pátku, Bílé soboty a slavnosti 

Zmrtvýchvstání Páně. Je smutné zapomenout, co Bůh udělal pro mne. 

Přeji Vám požehnaný Svatý týden a dobu Velikonoční   

                                                                         Váš otec Miroslav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CO ZPLODILI ŠKOLÁCI A POŠKOLÁCI – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY 

  DUBEN – TÉMA ŠKOLA 
 Rovnice je samice rovníku. 

 Už umím psát, ale ještě to po sobě nedovedu přečíst. 

 Vyjmenovaná slova jsou, ale nevím z čeho. 

 Prázdniny utekly, jako by se jim u nás nelíbilo. 

 Kanibal je člověk, který má opravdu rád lidi. 

 Nevolník je člověk, který nechodí volit. 

 Do školy jsem přišel jako první z těch, kteří přišli pozdě. 

 Středoškolák je žák, který chodí do školy jen ve středu. 

 Rád vidím školu, ale jenom z okna našeho domu. 

 Hanbou bych se propadla, kdybych se dozvěděla, že jsem 

z něčeho propadla. 
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                                                                   KALENDÁRIUM DUBEN 2012 
  1.4. Květná neděle 

  5.4. Zelený čtvrtek 

  6.4. Velký pátek 

  7.4. Bílá sobota 

  8.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

  9.4. Velikonoční pondělí 

15.5. 2.neděle velikonoční 

22.4. 3.neděle velikonoční 

23.4. Svátek svatého Vojtěcha 

25.4. Svátek svatého Marka 

29.4. 4.neděle velikonoční 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děti a zaměstnanci Mateřské školy Fryšták děkují fryštácké farnosti  

a organizátorům akce „Živý Betlém“ za výtěžek z této finanční sbírky 

ve výši 10 000 korun. Pořídili jsme za ně dopravní koberec do 

„náhradních tříd“ v budově základní školy a dřevěné didaktické 

pomůcky pro děti.                                  Děkujeme za Vaši podporu. 

 

POZVÁNKA 

Na Květnou neděli 1. dubna Vás co nejsrdečněji zveme na velikonoční 

koncert ZUŠ Morava "VENI SANCTE SPIRITUS". 

Jde o pásmo velikonoční hudby a textů Václava Renče.  

Koncert začíná v 16 hodin v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku. 

                                                                   Těšíme se na Vaši účast. 

 

SBÍRKA NA KOSTEL 

V letošním roce začala rozsáhlá a finančně 

nákladná rekonstrukce krovu kostela 

svatého Mikuláše ve Fryštáku. Vzhledem 

k tomu, že naše vlastní prostředky jsou 

omezené a bohužel se nepodařilo zajistit 

dostatečné finanční krytí z grantů (MKČR a 

Zlínský kraj) vyhlásila fryštácká farnost 

sbírku na tento účel. Svoje dary můžete 

zasílat na účet 1407461399/0800 variabilní 

symbol 11111. Pokud budete potřebovat 

vystavit potvrzení o sponzorském daru  

P. Miroslav Dibelka Vám je na základě 

předloženého výpisu z účtu vystaví. Už 

předem vyslovujeme všem dárcům upřímné 

Pán Bůh zaplať za jejich finanční podporu. 

              Vedení farnosti a ekonomická rada. 

 

 

 

 

PŘÍLEŽITOST K VELIKONOČNÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 
 

 Pondělí 2. 4. 10-12  o. Max Dřímal 

16-18  o. Jan Komárek 

 Úterý  3. 4. 16-18  o. Miroslav Dibelka 

 Středa 4. 4. 16-18  o. Libor Všetula 
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EXERCICIE S OTCEM JAMESEM MANJACKALEM    
Srdečně Vás zveme na exercicie vedené otcem Jamesem Manjackalem. 

7. – 9. června 2012 - ZLÍN 

Místo konání:  Kongresové centrum Zlín 

Přihláška na: www.otecjames.cz nebo mailem: prihlaska@otecjames.cz 

Protože otec James Manjackal, byl už ve Farníčku představen, 

předkládáme Vám na jeho dokreslení svědectví kněze, který se exercicií 

již zúčastnil v loňském roce. 

Svědectví P. Marka Dundy  

Začátkem června 2011, jsem měl to štěstí prožít pár dnů v Kácově při 

akci Česká republika pro Ježíše. Jsem vděčný, že se něco takového 

mohlo uskutečnit, a že si mnozí odvážejí nejen pěkné vzpomínky, ale 

i osobní zkušenost s Boží blízkostí a mocí. Indický kněz P. James 

Manjackal M.S.F.S. promlouval k nám všem velmi prostě, a přesto 

trefoval přímo do černého. Jeho obrovská důvěra v Boha byla přímo 

nakažlivá (v dobrém slova smyslu). Prožili jsme atmosféru, která se 

těžko popisuje slovy, a mnozí odjížděli s vědomím, že se v jejich životě 

něco vyřešilo. Nejen, že se některým podařilo ujasnit si priority a 

vyřešit bolestná zranění z minulosti, ale někteří odjížděli i s jinými 

plody. Například jedna paní mi řekla, že dorostla  

k tomu, že už nikdy nebude uvažovat o sebevraždě – dřív se totiž touto 

myšlenkou vážně častěji zaobírala. Jiný, asi padesátiletý muž, mi se 

zářícíma očima sdělil, že při modlitbě otce Jamese byl uzdraven. Delší 

dobu trpěl kvůli ledvinovým kamenům, které z něho po modlitbě otce 

Jamese vyšly. Takovýchto svědectví bylo mnohem víc. Někomu by se 

mohlo vše zdát až neuvěřitelné nebo přehnané, avšak několik set 

zúčastněných lidí může potvrdit pravdivost mých slov. V těch dnech 

nám bylo nebe a jeho moc blíž. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mají 

zásluhy, že se akce Česká republika pro Ježíše v Kácově konala. 

Zvláštní dík patří panu starostovi Jaroslavu Buchalovi. Vždyť právě on 

má na všem lví podíl. Promluvy otce Jamese můžete shlédnout i na 

křesťanské internetové televizi www.TV-MIS.cz.                 připravil lk 
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ZNÁME DATUM KRISTOVA UKŘIŽOVÁNÍ? 
Známý český věřící astronom Jiří Grygar 

se na stránkách webu: víra.cz zabývá 

některými biblickými událostmi a snaží se 

je datovat….Podle něj lze na základě 

některých potvrzených astronomických 

faktů zařadit i datum Kristova ukřižování. 

V té době se totiž Židé řídili lunárním 

kalendářem a datum velikonoc určovali 

podle okamžiku prvního jarního úplňku. 

Začátek lunárních měsíců byl definován 

prvním zpozorováním Měsíce (po novu) na 

večerním soumrakovém nebi. Tak lze 

rekonstruovat data velikonoc v letech 

panování Pontia Piláta (26 – 36 n. l.),  

přičemž nejpravděpodobněji ukřižování spadá do let 29 - 33 n. l. 

Stejně uvažoval také Isaac Newton, který v r. 1733 nabídl následující 

alternativy pro Velký pátek: 7. dubna 30, 3. dubna 33 a 23. dubna 34, 

přičemž poslední možnost považoval za vůbec nejpravděpodobnější. 

Podle hypotézy vědců Humphreyse a Waddingtona (1990) v den 3. 

dubna 33 v podvečer vyšel v Jeruzalémě Měsíc v úplňku zčásti zatmělý 

a zatmění skončilo 51 minut po východu Měsíce. To se zdá být ve 

shodě s líčením evangelistů (Mat 27,45; Mar 15,33; Luk 22,44),  

a proto podle shodného mínění historiků astronomie právě toto datum 

lze považovat za den Kristova ukřižování. To znamená, že Ježíš zemřel 

na kříži pravděpodobně ve věku 40 let. Moderní astronomie se tak 

postupně propracovává k poměrně souvislému chronologickému 

obrazu událostí, které předznamenaly éru křesťanské civilizace. Jak je 

vidět, tato civilizace zpětně ovlivnila i tak prozaickou záležitost, jakou 

je sám kalendář.  

Jiří Grygar – z knihy Věda a víra 

Velikonoce jsou vrcholem liturgického církevního roku. Vyvinuly se z 

židovského svátku pesach, který se slaví 14. a 15. dne měsíce nisanu 

podle židovského kalendáře. V rané církvi se slavily zprvu v den 

židovského svátku. Ještě dnes se považuje křesťanská slavnost 

velikonoční noci také za vzpomínku na starou smlouvu. Koncil nicejský 

(325) určil po delším sporu datum Velikonoc na neděli po prvním 

jarním úplňku (po 21. březnu). Tak se oddělily od židovského 

kalendáře. Dnes se diskutuje o stálejším termínu Velikonoc. Slavnost 

vzkříšení začíná velikonoční vigilií na Bílou sobotu večer, resp. v noci. 

O velikonoční vigilii se světí křestní voda a věřící obnovují křestní slib; 

v mnoha církevních obcích se křtí dospělí, kteří se připravovali na 

křest. V neděli na Hod Boží velikonoční svátek vrcholí slavností 

Zmrtvýchvstání Páně. 

 

 

 

 

VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 2012 
 

Květná neděle    8.00 a 10.00 

Zelený čtvrtek    18.15 

Velký pátek     18.15 

Bílá sobota     20.00 

Velikonoční neděle   8.00 a 10.00 

Velikonoční pondělí   8.00 

 

http://www.tv-mis.cz/
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100. VÝROČÍ KORUNOVACE SOCHY PANNY MARIE HOSTÝNSKÉ  
Rok 2012 byl olomouckým arcibiskupem a metropolitou Janem 

Graubnerem vyhlášen jako Jubilejní rok u příležitosti 100. výročí 

korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně, ke které došlo 15. 

srpna roku 1912. Toto významné výročí na jednom z nejvýznamnějších 

moravských poutních míst připomene v letošním roce řada kulturně 

společenských akcí. Korunovace v roce 1912 byla mimořádnou událostí, 

které se zúčastnilo velké množství poutníků. Korunovány byly jak socha 

Panny Marie, tak socha Ježíška. Korunky byly pořízeny ze sbírek 

věřících z domova i ze vzdálené Ameriky a byly před samotnou 

korunovací v Římě posvěceny papežem. Korunka Panny Marie má  

v čelence zdobené dvěma řadami perel vpředu vyrytý nápis: Zůstaň 

Matkou lidu svému. Obsahuje 27 diamantů, 546 perel, 148 rubínů, 138 

smaragdů, 113 safírů, 21 topasů a 47 opálů. Korunka na hlavě sošky 

Ježíška je jednodušší (má 30 rubínů, 20 velkých adularů a 5 topasů)  

a zdobí ji nápis: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad 

námi. Pořadatelem všech letošních akcí souvisejících s výročím 

korunovace je občanské sdružení Matice svatohostýnská (MSH), které 

je po Orlu druhou největší křesťanskou organizací v České republice.  

V současné době má více než 7 400 členů. Hlavním posláním MSH je 

péče o všestranný rozvoj areálu Svatého Hostýna, 

nejnavštěvovanějšího poutního místa na Moravě. Tato péče v sobě 

zahrnuje nejen nezbytné provozní a ekonomické aktivity, ale především 

náboženskou, kulturní, vzdělávací a publikační činnost. MSH nabízí 

návštěvníkům možnost ubytování a stravování ve třech poutních 

domech. Samotný areál a jeho okolí je významným turistickým cílem 

nadregionálního významu. Matice úzce spolupracuje s duchovní správou 

na Svatém Hostýně, kterou zabezpečují kněží jezuitského řádu. 
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CESTOVNÍ DENÍK DVOU MLADÝCH POUTNIC (ZÁVĚR)  
Svatý otec dorazil asi kolem 

18:30, všichni jsme ho nadšeně a 

bouřlivě přivítali pokřikem: 

„Benedeto, Benedeto“, a dlouho 

očekávaná noční vigilie mohla 

začít. Avšak ani ne po půl hodině 

se spustil takový liják a vítr, že 

jsme měly co dělat, abychom si 

aspoň trochu uchránily své věci 

v suchu. Tento „nepříjemný“ 

zážitek nás však všechny spojil v jednu modlitbu, kdy jsme se všichni 

modlili, aby se stal zázrak a přestalo pršet. Naše modlitby byly 

vyslyšeny. Déšť ustal a vigilie mohla pokračovat, ovšem její průběh 

byl zkrácen, což nás všechny moc mrzelo.  Noční vigilii jsme neprožily 

tak, jak jsme očekávaly. Vše bylo narušeno deštěm, lidmi, kteří pořád 

něco pokřikovali. Jeden silný zážitek nám onen déšť a vítr přece 

jenom přinesl, cítily jsme v něm přítomnost Ducha svatého a jeho 

sílu.  Bylo to opravdu něco zvláštního, krásného, tajemného…  

Noc na letišti jsme „přežily“ ve zdraví – ono taky spát na mokré 

karimatce není nic příjemného. Taky se pořádně ochladilo, a tak jsme 

byly rády, když druhý den opět vyšlo horké slunce, které nám 

vysušilo všechny naše mokré věci, ale jen do té doby než bylo zase 

40°C. Mše svatá byla moc hezká, Svatý otec nás v promluvě všechny 

srdečně pozdravil, ujistil nás o své radosti z naší přítomnosti a 

v promluvě řekl: „Sešli se zde mladí lidé ze všech koutů světa, kteří 

se opět rozejdou a po návratu domů se stanou „misionáři Božího 

slova“  dnešní doby – předávající ho všem ve své zemi a své rodině.“ 

Smutným okamžikem bylo, když se při sv. příjímání nedostalo hostií 

na více jak 2/3 poutníků.  Organizátoři podcenili přípravu a hostie se 

při sobotním dešti zcela rozmočily. Po mši svaté nás čekala opět 

úmorná cesta nazpět, kterou jsme ale zvládly nad očekávání rychle, a 
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SVĚCENÁ VODA 

 Voda je naprosto nezbytný prvek. Bez jejího 

oživujícího a osvěžujícího působení není života. 

Ale může také ohrožovat a ničit. Proto hraje 

voda v dějinách náboženství velikou roli. Na 

počátku se Boží Duch vznášel nad vodami. 

Z vody a Ducha svatého se znovu rodí křesťané. 

Svým svěcením při různých příležitostech 

pozvedá Církev vodu na nositelku 

nadpřirozených sil, které přinášejí požehnání. 

Svěcená voda má své samostatné postavení. Její 

používání je prastaré. Zavedení obřadu svěcení 

vody se připisuje papeži Alexandru I. (106-115). 

Papež Lev IV. (847-855) nařizuje, aby se každou neděli světila voda, 

kterou pak je pokropen Boží lid. Od 9. Století je pak používání 

svěcené vody při obřadech i v soukromém životě stále hojnější. Věřící 

si ji přinášejí domů, sami se svěcenou vodou kropí (při příchodu a při 

odchodu z kostela i doma, před ulehnutím i po vstávání…Svěcenou 

vodou se kropí předměty, zahrady a pole, těla zemřelých a jejich 

hroby. Církev používá vodu při mnoha svěceních a žehnáních. Proto i 

věřící si mají vážit této svátostiny, hojně a s úctou ji používat. Když 

Církev světí vodu, prosí Boha, aby ji naplnil nebeskou silou, aby 

zaháněla ďábla a mařila jeho nástrahy a naplnila duši milostí a 

požehnáním. Prosí, aby všechny věci, které budou touto vodou 

pokropeny, Bůh milostivě očistil a zbavil všeho škodlivého.  

Voda, kterou si stvořil, má sloužit při tvých tajemstvích, a proto nechť 

přijme do sebe sílu božské milosti, která zahání ďábla a vzdaluje 

nemoc. Když bude tato voda používána v domovech věřících a jejich 

prostorách, ať jsou zbaveny vší nezdravé poskvrny. Ať je chrání před 

dýmem veškeré nákazy. Ať zlomí úklady skrytého nepřítele. 

Kdykoliv kněz světí vodu, činí tak ve jménu svaté Církve. Kdykoliv 

tedy věřící kropí sám sebe nebo osobu či předmět svěcenou vodou, 

třeba i vzdálený, stoupá znovu k nebi modlitba Církve a svolává Boží 

požehnání a pomoc tomu, co je kropeno. Do každé křesťanské 

domácnosti patří kropenka se svěcenou vodou. Zvykni si před 

ulehnutím i ráno po vstávání, při příchodu i odchodu třikrát se 

pokropit svěcenou vodou: jednou pro sebe a všechny tvé drahé, aby 

vás Bůh uchránil každé škody na duši i na těle, podruhé za obrácení 

hříšníků a všechny umírající, aby se dostalo milosti a byli zachráněni 

v poslední hodině svého života a potřetí za duše, které čekají v očistci 

na své vysvobození.  

Je velká škoda nechat ležet ladem tuto mocnou zbraň proti 

našemu odvěkému nepříteli. 

            (text převzat z časopisu Oldin)                
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PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ V ROCE 2012 

Neděle 6. května  

Jurkovičův sál, tradiční Valná hromada členů Matice svatohostýnské 

spojená s žehnáním nových zvonů. Tyto zvony byly pořízeny ze sbírky 

věřících a budou odlity ve zvonařské dílně Rudolfa Pernera v 

německém Pasově. 

Zvon ladění c1,     váha 2000 kg - Panna Maria Nanebevzatá 

Zvon ladění d1,     váha 1630 kg - Svatý Jan Sarkander 

Zvon ladění e1,     váha 1130 kg - Svatý Cyril a Metoděj 

Zvon ladění g1,     váha   660 kg - Svatý Josef 

Zvon ladění h1,     váha   385 kg - Svatá Rodina 

Zvon ladění d2,     váha   225 kg - Svatý Ignác 

Zvon ladění e2,     váha   170 kg – Služ. Boží Antonín Cyril Stojan. 

 

 

 

Sobota 26. května  

V 15 hodin, Jurkovičův sál, Vernisáž výstavy malíře Zdeňka Hajného 

O cestách ke Světlu.  Přední český výtvarník, autor výzdob 

chrámových interiérů u nás i v zahraničí, bude vystavovat svou 

tvorbu poprvé na Svatém Hostýně. Výstava potrvá do 31. srpna. 

Naváže na ni výstava Dušan Jurkovič, architekt a jeho dům (vernisáž 

1. srpna), připravená ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně. 

Pátek 15. června - neděle 17. června  

venkovní pódium, Přehlídka farních divadelních souborů. První ročník 

setkání amatérských divadelních souborů z českých a moravských 

farností. 

Středa 20. června, zámek Bystřice pod Hostýnem  

Slavnostní uvedení poštovní známky s námětem korunovace 1912, 

kterou vydala Česká pošta. 

Sobota 30. června - neděle 1. července  

venkovní pódium, Přehlídka farních schol. Hudební skupiny mládeže z 

českých a moravských farností se setkají a vystoupí na Svatém 

Hostýně. 

Sobota 21. července  

V 17 hodin, bazilika, Koncert Hradišťanu pod vedením primáše Jiřího 

Pavlici. 

Sobota 18. srpna  

bazilika, Hlavní den korunovačních oslav za účasti středoevropských 

biskupů. Koncelebrovanou mši svatou doprovodí velký sbor složený 

ze schol moravských farností. 

Neděle 19. srpna  

Večerní koncert Václava Hudečka a jeho přátel v bazilice. 

   Více informací najdete na stránkách www.hostyn.cz                                                         
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MINISTRANTSKÝ TURNAJ VE FLORBALU „KAŠAVA 2012“ 

Letošní poměrně krátká, ale mrazivá zima už má „ na kahánku“.  

Sluníčko už se nedá zastrašit a navzdory ranním mrazíkům a sněhu 

klepe na dveře jaro. Také ptáci zkouší nové písně a oprašuji tradiční 

zamilované. Ani naši ministranti se nenechali zaskočit zimou  

a netrpělivě očekávali pravidelný jarní turnaj ve florbalu.  

Fryšták se účastní už do samého vzniku turnaje se střídavými 

úspěchy. Zpočátku to byla poslední místa, ale poslední dobou jsme 

stoupali výš a výš. Dokonce jsme měli zástupce ve dvou kategoriích. 

Na nejvyšší příčku se nám ale nikdy nepodařilo dostat. Kašava byla 

vždy nepřekonatelná a „vylámali“ si na ni zuby i větší favoriti.  

Zájem o letošní ročník byl tak velký, že pořadatelé museli odříct 

několik týmů. Kluci se během jednoho týdne dali dohromady,  

a přihlášku stihli poslat na poslední chvíli. Uskutečnili jeden společný 

trénink v pátek před turnajem, což nebylo nic moc. Sobota byla jako 

vymalovaná, kluci dobře naladěni a touha vyhrát jim opravdu zářila  

z očí. Otec Mirek, který poslední tři ročníky své svěřence doprovázel, 

tentokrát nemohl. Vzal na sebe startovné a něco na zmrzlinu jako 

útěchu. Ale letos se karta obrátila. První zápas hoši vyhráli, druhý se 

také podařil. To hochy patřičně nabudilo. Sprcha! Ne jako voda, ale 

jako prohra s Kašavou. Je po všem? Ne, zkusme vydržet do konce. 

A vyplatilo se. Konečně - Fryšták zvedá nad hlavu pohár za  

1. místo. Dočkali jsme se. Vítězství je o to cennější, že jste si 

to sami iniciativně zařídili. Kluci díky !                                   -fk- 
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                                                             CÍRKEVNĚ-LITURGICKÉ OKÉNKO 
Milý Farníčku mohl bys prosím napsat, od které doby je v církvi postní 

doba před Velikonocemi a jak prožívala prvotní církev přípravu na 

Velikonoce, především na křest nových katechumenů?                 -js- 

Postní doba trvající 40 dní připomíná čtyřicetidenní půst Pána Ježíše 

na poušti (viz např. Lk 4,1-13). V nejranějším období církve byl půst 

držen pouze na Velký pátek a Bílou sobotu. Od 3. století se rozšířil na 

celý Svatý týden. Postní doba v délce 40 dnů byla praktikována již 

v době Nicejského koncilu (325) a od 5. století byla v Římě oficiálně 

ustanovena papežem Lvem I. Velikým, který její začátek stanovil na 

první postní neděli. Protože se ale neděle nepočítají mezi postní dny, 

byly před první postní neděli vloženy ještě čtyři postní dny, aby se tak 

opět dospělo k číslu 40. Postní doba tak od 6. – 7. století začínala již 

středou před 1. nedělí postní, která od 10. století získala název 

„Popeleční“ podle udělování popelce na znamení pokání. Postní doba 

končí na Bílou sobotu, což je od Popeleční středy (s vynecháním 

všech postních nedělí) přesně 40 dní. V pravoslavné církvi se kromě 

neděle nepočítá mezi postní dny ani sobota, takže zde pro dodržení 

čtyřicetidenního půstu byla postní doba rozšířena na osm nedělí před 

Velikonocemi. Dnešní postní doba a udělování popelce má zčásti 

původ již v raném křesťanství, kdy existovala praxe udělování 

veřejného pokání za spáchání smrtelného hříchu. Kajícník po vyznání 

svého hříchu před celým shromážděním věřících absolvoval zpravidla 

dlouhodobé pokání, na jehož počátku se oblékl do kajícího roucha  

a posypal si hlavu popelem. Po dobu pokání se nesměl účastnit 

bohoslužebných shromáždění (stál v předsíni bohoslužebného 

prostoru) a často měl uloženy i tělesné kající skutky (půst apod.). 

Zpět do církevního shromáždění byl přijímán na Zelený čtvrtek. 

Příprava katechumenů, tzv. instituce katechumenátu, netrvala 

v prvotní církvi pouze několik týdnů před Velikonocemi, ale přibližně 

tři roky. Bezprostředně před křtem, během období postní doby, však 

probíhala intenzivnější forma přípravy (tzv. electi – vyvolení), během 

něhož katechumeni častěji navštěvovali bohoslužby slova  

a absolvovali v místním církevním shromáždění různé liturgické úkony 

(např. exorcismus, vkládaní rukou, označení znamením kříže, 

předávání vyznání víry a modlitby Otčenáš, atd.).  

O velikonoční vigilii pak katechumeni nepřijímali jen křest, ale také 

Eucharistii a svátost biřmování (tyto tří svátosti jsou označovány jako 

tzv. iniciační svátosti). Liturgických obřadů souvisejících s 

bezprostřední přípravou i samotným přijetím svátostí se samozřejmě 

účastnilo místní církevní společenství (dnes farnost), do něhož byli 

katechumeni přijímáni. Pro nás – pokřtěné – má být postní doba 

obdobím přípravy na obnovu křestního slibu, která má své významné 

místo v obřadech velikonoční vigilie na Bílou sobotu.                 -vn- 

 

Za Farníček odpověděl  

-vn-      
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věřící si mají vážit této svátostiny, hojně a s úctou ji používat. Když 

Církev světí vodu, prosí Boha, aby ji naplnil nebeskou silou, aby 

zaháněla ďábla a mařila jeho nástrahy a naplnila duši milostí a 

požehnáním. Prosí, aby všechny věci, které budou touto vodou 

pokropeny, Bůh milostivě očistil a zbavil všeho škodlivého.  

Voda, kterou si stvořil, má sloužit při tvých tajemstvích, a proto nechť 

přijme do sebe sílu božské milosti, která zahání ďábla a vzdaluje 

nemoc. Když bude tato voda používána v domovech věřících a jejich 

prostorách, ať jsou zbaveny vší nezdravé poskvrny. Ať je chrání před 

dýmem veškeré nákazy. Ať zlomí úklady skrytého nepřítele. 

Kdykoliv kněz světí vodu, činí tak ve jménu svaté Církve. Kdykoliv 

tedy věřící kropí sám sebe nebo osobu či předmět svěcenou vodou, 

třeba i vzdálený, stoupá znovu k nebi modlitba Církve a svolává Boží 

požehnání a pomoc tomu, co je kropeno. Do každé křesťanské 

domácnosti patří kropenka se svěcenou vodou. Zvykni si před 

ulehnutím i ráno po vstávání, při příchodu i odchodu třikrát se 

pokropit svěcenou vodou: jednou pro sebe a všechny tvé drahé, aby 

vás Bůh uchránil každé škody na duši i na těle, podruhé za obrácení 

hříšníků a všechny umírající, aby se dostalo milosti a byli zachráněni 

v poslední hodině svého života a potřetí za duše, které čekají v očistci 

na své vysvobození.  

Je velká škoda nechat ležet ladem tuto mocnou zbraň proti 

našemu odvěkému nepříteli. 

            (text převzat z časopisu Oldin)                
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PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ V ROCE 2012 

Neděle 6. května  

Jurkovičův sál, tradiční Valná hromada členů Matice svatohostýnské 

spojená s žehnáním nových zvonů. Tyto zvony byly pořízeny ze sbírky 

věřících a budou odlity ve zvonařské dílně Rudolfa Pernera v 

německém Pasově. 

Zvon ladění c1,     váha 2000 kg - Panna Maria Nanebevzatá 

Zvon ladění d1,     váha 1630 kg - Svatý Jan Sarkander 

Zvon ladění e1,     váha 1130 kg - Svatý Cyril a Metoděj 

Zvon ladění g1,     váha   660 kg - Svatý Josef 

Zvon ladění h1,     váha   385 kg - Svatá Rodina 

Zvon ladění d2,     váha   225 kg - Svatý Ignác 

Zvon ladění e2,     váha   170 kg – Služ. Boží Antonín Cyril Stojan. 

 

 

 

Sobota 26. května  

V 15 hodin, Jurkovičův sál, Vernisáž výstavy malíře Zdeňka Hajného 

O cestách ke Světlu.  Přední český výtvarník, autor výzdob 

chrámových interiérů u nás i v zahraničí, bude vystavovat svou 

tvorbu poprvé na Svatém Hostýně. Výstava potrvá do 31. srpna. 

Naváže na ni výstava Dušan Jurkovič, architekt a jeho dům (vernisáž 

1. srpna), připravená ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně. 

Pátek 15. června - neděle 17. června  

venkovní pódium, Přehlídka farních divadelních souborů. První ročník 

setkání amatérských divadelních souborů z českých a moravských 

farností. 

Středa 20. června, zámek Bystřice pod Hostýnem  

Slavnostní uvedení poštovní známky s námětem korunovace 1912, 

kterou vydala Česká pošta. 

Sobota 30. června - neděle 1. července  

venkovní pódium, Přehlídka farních schol. Hudební skupiny mládeže z 

českých a moravských farností se setkají a vystoupí na Svatém 

Hostýně. 

Sobota 21. července  

V 17 hodin, bazilika, Koncert Hradišťanu pod vedením primáše Jiřího 

Pavlici. 

Sobota 18. srpna  

bazilika, Hlavní den korunovačních oslav za účasti středoevropských 

biskupů. Koncelebrovanou mši svatou doprovodí velký sbor složený 

ze schol moravských farností. 

Neděle 19. srpna  

Večerní koncert Václava Hudečka a jeho přátel v bazilice. 

   Více informací najdete na stránkách www.hostyn.cz                                                         
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100. VÝROČÍ KORUNOVACE SOCHY PANNY MARIE HOSTÝNSKÉ  
Rok 2012 byl olomouckým arcibiskupem a metropolitou Janem 

Graubnerem vyhlášen jako Jubilejní rok u příležitosti 100. výročí 

korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně, ke které došlo 15. 

srpna roku 1912. Toto významné výročí na jednom z nejvýznamnějších 

moravských poutních míst připomene v letošním roce řada kulturně 

společenských akcí. Korunovace v roce 1912 byla mimořádnou událostí, 

které se zúčastnilo velké množství poutníků. Korunovány byly jak socha 

Panny Marie, tak socha Ježíška. Korunky byly pořízeny ze sbírek 

věřících z domova i ze vzdálené Ameriky a byly před samotnou 

korunovací v Římě posvěceny papežem. Korunka Panny Marie má  

v čelence zdobené dvěma řadami perel vpředu vyrytý nápis: Zůstaň 

Matkou lidu svému. Obsahuje 27 diamantů, 546 perel, 148 rubínů, 138 

smaragdů, 113 safírů, 21 topasů a 47 opálů. Korunka na hlavě sošky 

Ježíška je jednodušší (má 30 rubínů, 20 velkých adularů a 5 topasů)  

a zdobí ji nápis: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad 

námi. Pořadatelem všech letošních akcí souvisejících s výročím 

korunovace je občanské sdružení Matice svatohostýnská (MSH), které 

je po Orlu druhou největší křesťanskou organizací v České republice.  

V současné době má více než 7 400 členů. Hlavním posláním MSH je 

péče o všestranný rozvoj areálu Svatého Hostýna, 

nejnavštěvovanějšího poutního místa na Moravě. Tato péče v sobě 

zahrnuje nejen nezbytné provozní a ekonomické aktivity, ale především 

náboženskou, kulturní, vzdělávací a publikační činnost. MSH nabízí 

návštěvníkům možnost ubytování a stravování ve třech poutních 

domech. Samotný areál a jeho okolí je významným turistickým cílem 

nadregionálního významu. Matice úzce spolupracuje s duchovní správou 

na Svatém Hostýně, kterou zabezpečují kněží jezuitského řádu. 
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CESTOVNÍ DENÍK DVOU MLADÝCH POUTNIC (ZÁVĚR)  
Svatý otec dorazil asi kolem 

18:30, všichni jsme ho nadšeně a 

bouřlivě přivítali pokřikem: 

„Benedeto, Benedeto“, a dlouho 

očekávaná noční vigilie mohla 

začít. Avšak ani ne po půl hodině 

se spustil takový liják a vítr, že 

jsme měly co dělat, abychom si 

aspoň trochu uchránily své věci 

v suchu. Tento „nepříjemný“ 

zážitek nás však všechny spojil v jednu modlitbu, kdy jsme se všichni 

modlili, aby se stal zázrak a přestalo pršet. Naše modlitby byly 

vyslyšeny. Déšť ustal a vigilie mohla pokračovat, ovšem její průběh 

byl zkrácen, což nás všechny moc mrzelo.  Noční vigilii jsme neprožily 

tak, jak jsme očekávaly. Vše bylo narušeno deštěm, lidmi, kteří pořád 

něco pokřikovali. Jeden silný zážitek nám onen déšť a vítr přece 

jenom přinesl, cítily jsme v něm přítomnost Ducha svatého a jeho 

sílu.  Bylo to opravdu něco zvláštního, krásného, tajemného…  

Noc na letišti jsme „přežily“ ve zdraví – ono taky spát na mokré 

karimatce není nic příjemného. Taky se pořádně ochladilo, a tak jsme 

byly rády, když druhý den opět vyšlo horké slunce, které nám 

vysušilo všechny naše mokré věci, ale jen do té doby než bylo zase 

40°C. Mše svatá byla moc hezká, Svatý otec nás v promluvě všechny 

srdečně pozdravil, ujistil nás o své radosti z naší přítomnosti a 

v promluvě řekl: „Sešli se zde mladí lidé ze všech koutů světa, kteří 

se opět rozejdou a po návratu domů se stanou „misionáři Božího 

slova“  dnešní doby – předávající ho všem ve své zemi a své rodině.“ 

Smutným okamžikem bylo, když se při sv. příjímání nedostalo hostií 

na více jak 2/3 poutníků.  Organizátoři podcenili přípravu a hostie se 

při sobotním dešti zcela rozmočily. Po mši svaté nás čekala opět 

úmorná cesta nazpět, kterou jsme ale zvládly nad očekávání rychle, a 

tak nám před odjezdem zbylo ještě trochu času na procházku po 

městě, dokoupení drobností pro naše drahé doma a hlavně zajít si pro 

„Pána Ježíše“ do salesiánského střediska, kde se odehrávalo ono 

setkání salesiánů. Jeden kněz se poté s námi rozloučil slovy: „Uvidíme 

se v Riu!“ (pozn. další setkání se odehrává v Riu de Janeiru v Brazílii 

v roce 2013). Pak jsme si sbalily všechny věci a trochu v předstihu 

vyrazila naše salesiánská výprava směr Česká republika.  Povinnou 

devítihodinovou přestávku jsme strávily ve francouzském Versailles 

prohlídkou zámeckých zahrad a společnou závěrečnou mší svatou 

českých poutníků, jako poděkování za krásně prožité celosvětové 

setkání a šťastný návrat domů. Už se těšíme, až se za dva roky 
sejdeme v Riu                p+mj 
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EXERCICIE S OTCEM JAMESEM MANJACKALEM    
Srdečně Vás zveme na exercicie vedené otcem Jamesem Manjackalem. 

7. – 9. června 2012 - ZLÍN 

Místo konání:  Kongresové centrum Zlín 

Přihláška na: www.otecjames.cz nebo mailem: prihlaska@otecjames.cz 

Protože otec James Manjackal, byl už ve Farníčku představen, 

předkládáme Vám na jeho dokreslení svědectví kněze, který se exercicií 

již zúčastnil v loňském roce. 

Svědectví P. Marka Dundy  

Začátkem června 2011, jsem měl to štěstí prožít pár dnů v Kácově při 

akci Česká republika pro Ježíše. Jsem vděčný, že se něco takového 

mohlo uskutečnit, a že si mnozí odvážejí nejen pěkné vzpomínky, ale 

i osobní zkušenost s Boží blízkostí a mocí. Indický kněz P. James 

Manjackal M.S.F.S. promlouval k nám všem velmi prostě, a přesto 

trefoval přímo do černého. Jeho obrovská důvěra v Boha byla přímo 

nakažlivá (v dobrém slova smyslu). Prožili jsme atmosféru, která se 

těžko popisuje slovy, a mnozí odjížděli s vědomím, že se v jejich životě 

něco vyřešilo. Nejen, že se některým podařilo ujasnit si priority a 

vyřešit bolestná zranění z minulosti, ale někteří odjížděli i s jinými 

plody. Například jedna paní mi řekla, že dorostla  

k tomu, že už nikdy nebude uvažovat o sebevraždě – dřív se totiž touto 

myšlenkou vážně častěji zaobírala. Jiný, asi padesátiletý muž, mi se 

zářícíma očima sdělil, že při modlitbě otce Jamese byl uzdraven. Delší 

dobu trpěl kvůli ledvinovým kamenům, které z něho po modlitbě otce 

Jamese vyšly. Takovýchto svědectví bylo mnohem víc. Někomu by se 

mohlo vše zdát až neuvěřitelné nebo přehnané, avšak několik set 

zúčastněných lidí může potvrdit pravdivost mých slov. V těch dnech 

nám bylo nebe a jeho moc blíž. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mají 

zásluhy, že se akce Česká republika pro Ježíše v Kácově konala. 

Zvláštní dík patří panu starostovi Jaroslavu Buchalovi. Vždyť právě on 

má na všem lví podíl. Promluvy otce Jamese můžete shlédnout i na 

křesťanské internetové televizi www.TV-MIS.cz.                 připravil lk 
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ZNÁME DATUM KRISTOVA UKŘIŽOVÁNÍ? 
Známý český věřící astronom Jiří Grygar 

se na stránkách webu: víra.cz zabývá 

některými biblickými událostmi a snaží se 

je datovat….Podle něj lze na základě 

některých potvrzených astronomických 

faktů zařadit i datum Kristova ukřižování. 

V té době se totiž Židé řídili lunárním 

kalendářem a datum velikonoc určovali 

podle okamžiku prvního jarního úplňku. 

Začátek lunárních měsíců byl definován 

prvním zpozorováním Měsíce (po novu) na 

večerním soumrakovém nebi. Tak lze 

rekonstruovat data velikonoc v letech 

panování Pontia Piláta (26 – 36 n. l.),  

přičemž nejpravděpodobněji ukřižování spadá do let 29 - 33 n. l. 

Stejně uvažoval také Isaac Newton, který v r. 1733 nabídl následující 

alternativy pro Velký pátek: 7. dubna 30, 3. dubna 33 a 23. dubna 34, 

přičemž poslední možnost považoval za vůbec nejpravděpodobnější. 

Podle hypotézy vědců Humphreyse a Waddingtona (1990) v den 3. 

dubna 33 v podvečer vyšel v Jeruzalémě Měsíc v úplňku zčásti zatmělý 

a zatmění skončilo 51 minut po východu Měsíce. To se zdá být ve 

shodě s líčením evangelistů (Mat 27,45; Mar 15,33; Luk 22,44),  

a proto podle shodného mínění historiků astronomie právě toto datum 

lze považovat za den Kristova ukřižování. To znamená, že Ježíš zemřel 

na kříži pravděpodobně ve věku 40 let. Moderní astronomie se tak 

postupně propracovává k poměrně souvislému chronologickému 

obrazu událostí, které předznamenaly éru křesťanské civilizace. Jak je 

vidět, tato civilizace zpětně ovlivnila i tak prozaickou záležitost, jakou 

je sám kalendář.  

Jiří Grygar – z knihy Věda a víra 

Velikonoce jsou vrcholem liturgického církevního roku. Vyvinuly se z 

židovského svátku pesach, který se slaví 14. a 15. dne měsíce nisanu 

podle židovského kalendáře. V rané církvi se slavily zprvu v den 

židovského svátku. Ještě dnes se považuje křesťanská slavnost 

velikonoční noci také za vzpomínku na starou smlouvu. Koncil nicejský 

(325) určil po delším sporu datum Velikonoc na neděli po prvním 

jarním úplňku (po 21. březnu). Tak se oddělily od židovského 

kalendáře. Dnes se diskutuje o stálejším termínu Velikonoc. Slavnost 

vzkříšení začíná velikonoční vigilií na Bílou sobotu večer, resp. v noci. 

O velikonoční vigilii se světí křestní voda a věřící obnovují křestní slib; 

v mnoha církevních obcích se křtí dospělí, kteří se připravovali na 

křest. V neděli na Hod Boží velikonoční svátek vrcholí slavností 

Zmrtvýchvstání Páně. 

 

 

 

 

VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 2012 
 

Květná neděle    8.00 a 10.00 

Zelený čtvrtek    18.15 

Velký pátek     18.15 

Bílá sobota     20.00 

Velikonoční neděle   8.00 a 10.00 

Velikonoční pondělí   8.00 

 

http://www.tv-mis.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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DUCHOVNÍ SLOVO 
Za týden začínáme slavit největší svátky 

křesťanské víry, svátky velikonoční. 

Zeptejme se, zda jsou i v našem životě 

opravdu největší? Zda je největší naše 

očekávání, těšení se, vzrušení i sváteční 

atmosféra jejich průběhu? Odpověď 

pravděpodobně bude znít: není tomu tak. 

Víc asi slavíme Vánoce, z Velikonoc pak 

dominuje to nejméně podstatné na jejich 

konci – totiž pomlázka. Nic proti ní, ale je to, jako přijít do kina na 

závěrečné titulky. Přitom málokterá bohoslužba má tu přednost, jako 

právě liturgie svatého třídenní: mluví sama sebou, nepotřebuje žádné 

vysvětlení, jednotlivé obřady přímo malují před očima události 

Ježíšova utrpení a slavného vzkříšení. A nejen malují. Doslova 

přenášejí každého účastníka doprostřed dění Večeřadla, Kalvárie  

i Prázdného hrobu. Myslím, že není třeba více slovy zvát k slavení 

Zeleného čtvrtku, Velkého pátku, Bílé soboty a slavnosti 

Zmrtvýchvstání Páně. Je smutné zapomenout, co Bůh udělal pro mne. 

Přeji Vám požehnaný Svatý týden a dobu Velikonoční   

                                                                         Váš otec Miroslav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CO ZPLODILI ŠKOLÁCI A POŠKOLÁCI – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY 

  DUBEN – TÉMA ŠKOLA 
 Rovnice je samice rovníku. 

 Už umím psát, ale ještě to po sobě nedovedu přečíst. 

 Vyjmenovaná slova jsou, ale nevím z čeho. 

 Prázdniny utekly, jako by se jim u nás nelíbilo. 

 Kanibal je člověk, který má opravdu rád lidi. 

 Nevolník je člověk, který nechodí volit. 

 Do školy jsem přišel jako první z těch, kteří přišli pozdě. 

 Středoškolák je žák, který chodí do školy jen ve středu. 

 Rád vidím školu, ale jenom z okna našeho domu. 

 Hanbou bych se propadla, kdybych se dozvěděla, že jsem 

z něčeho propadla. 
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                                                                   KALENDÁRIUM DUBEN 2012 
  1.4. Květná neděle 

  5.4. Zelený čtvrtek 

  6.4. Velký pátek 

  7.4. Bílá sobota 

  8.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

  9.4. Velikonoční pondělí 

15.5. 2.neděle velikonoční 

22.4. 3.neděle velikonoční 

23.4. Svátek svatého Vojtěcha 

25.4. Svátek svatého Marka 

29.4. 4.neděle velikonoční 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děti a zaměstnanci Mateřské školy Fryšták děkují fryštácké farnosti  

a organizátorům akce „Živý Betlém“ za výtěžek z této finanční sbírky 

ve výši 10 000 korun. Pořídili jsme za ně dopravní koberec do 

„náhradních tříd“ v budově základní školy a dřevěné didaktické 

pomůcky pro děti.                                  Děkujeme za Vaši podporu. 

 

POZVÁNKA 

Na Květnou neděli 1. dubna Vás co nejsrdečněji zveme na velikonoční 

koncert ZUŠ Morava "VENI SANCTE SPIRITUS". 

Jde o pásmo velikonoční hudby a textů Václava Renče.  

Koncert začíná v 16 hodin v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku. 

                                                                   Těšíme se na Vaši účast. 

 

SBÍRKA NA KOSTEL 

V letošním roce začala rozsáhlá a finančně 

nákladná rekonstrukce krovu kostela 

svatého Mikuláše ve Fryštáku. Vzhledem 

k tomu, že naše vlastní prostředky jsou 

omezené a bohužel se nepodařilo zajistit 

dostatečné finanční krytí z grantů (MKČR a 

Zlínský kraj) vyhlásila fryštácká farnost 

sbírku na tento účel. Svoje dary můžete 

zasílat na účet 1407461399/0800 variabilní 

symbol 11111. Pokud budete potřebovat 

vystavit potvrzení o sponzorském daru  

P. Miroslav Dibelka Vám je na základě 

předloženého výpisu z účtu vystaví. Už 

předem vyslovujeme všem dárcům upřímné 

Pán Bůh zaplať za jejich finanční podporu. 

              Vedení farnosti a ekonomická rada. 

 

 

 

 

PŘÍLEŽITOST K VELIKONOČNÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 
 

 Pondělí 2. 4. 10-12  o. Max Dřímal 

16-18  o. Jan Komárek 

 Úterý  3. 4. 16-18  o. Miroslav Dibelka 

 Středa 4. 4. 16-18  o. Libor Všetula 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KŘÍŽOVKA NA DUBEN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Vodorovně: A. Ženské jméno, útok. – B. I. díl tajenky. - C. Záznamník, SPZ 
slovenské Trnavy, nečistota, podnebí. – D. Mužské jméno, anglicky „člun“, 
mužské jméno, jihoevropská pyskatá rostlina. – E. Opět, lesník, římsky 49, první 

muž, symetrála. – F. Srbské město, město v Čadu, větná spojka, řeka v Rusku, 
dřívější zkratka naší republiky. – G. Český herec (Jaroslav), kus ledu, rusky „jak“, 
zeď nad hlavní římsou. – H. Milenec, rakouské město, osobní zájmeno, součást 
kněžského oblečení. – I. II. díl tajenky. – J. Finské jezero, římsky 102, Asiat, 
vývar. – K. Jezero v Etiopii, osamocený, druh květenství.  

Svisle: 1. Nezakrýt navalením. – 2. Druh psa, obor působnosti. – 3. Popínavá 
rostlina, španělská vychovatelka, řeka v Rusku. – 4. Vzácné dřevo, anglicky 

„tlustý“, japonské město. – 5. Chumáč, obuv, číslovka. – 6. Řečníci, kanárovo 
obydlí. – 7. Chemický prvek (At), jeden z mušketýrů. – 8. Mrtvý jazyk, podnik 
v Letňanech. – 9. Okraj, obilí seté na podzim. – 10. Vrch u Bělehradu, jižní plody. 
– 11. Přístavní město v Ohiu, bodná zbraň. – 12. SPZ Prahy, písmeno řecké 
abecedy, prací prášek. – 13. Výztužné části dna lodi, šachová prohra, dvoukolový 
vozík. – 14. Návěští, akt, SPZ Trebišova. – 15. Jméno Komenského, poskakovat. 

– 16. Soustava přístrojů. Nápověda: D. Boat, J. Inari, 4. Fat, 12. ABK.                    
Tajenka z minula: když někoho hledáš, zeptej se listonoše František Záloha 
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Začala rozsáhlá a nákladná oprava krovů kostela. 
Informace o finanční sbírce najdete uvnitř čísla.  
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