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KŘÍŽOVKA NA PROSINEC 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Vodorovně: A. II.díl tajenky. – B. Dcera šlechtice, odlévaná, druh obrazu. –  

C. SPZ Ostravy, hmyzožravec, porost chlupů, SPZ Tábora. –  D. Část nohy, 
ohnivzdorná hlína, koryto, chem. značka thoria. – E. Nakažlivá choroba, člen 
mongolského kmene, bůžek lásky. – F. Chem. značka holmia, svatební květina, 
neplakej(hovorově), palivo. – G. Latinsky „umění“, značky sporáků, jednotka 
světelného toku, latinský pozdrav. – H. Roky, Zolův román, věnovat.  
I. I. díl tajenky.  
Svisle: 1. Zákop, německy „půl“. – 2. Dva draví ptáci. – 3. Římsky 950, 

mravovědec, na stém místě. – 4. Předchůdce Dukly Praha, první muž, spojka. – 

5. Část básně, náležící slonovi. – 6. Přestat, turecká řeka. – 7. Německý souhlas, 
jméno herce Fialy, důrazný zápor. – 8. Římsky 1050, veliká varná nádoba, 
přibližně. – 9. Zvýšený tón E, posvátný zákaz, římsky 501. – 10. Rokle, přípravek 
na malování pokojů. – 11. Výrobky mlékáren, beznohý živočich. – 12. Druh 
zeminy (slovensky), na jiné místo (básnicky), biblický mořeplavec. – 13. Část 
úst, obuv, SPZ Vsetína. – 14. Ošetřovat. – 15. Americký stát, jméno herce 

Nárožného. 
Nápověda: G.Ars, 6. Aras, 9. Tabu.                                                
Tajenka z minula: i letos budou vánoce 

                                                                  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 

oechce, 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 
Milí farníci, nechce se mi tomu věřit, ale je to tak. Opět je tu Advent a 

Vánoce jsou přede dveřmi. Jak ten rok rychle utekl. U mnohých z vás 

se změnila životní situace, někdo z rodiny odešel, jiný zase přibyl, a 

nebo se změnily pracovní podmínky, či zdravotní stav. To vše nás 

mohutně ovlivňuje a nutí nás to tím víc se spoléhat na vlastní rodinu, 

dobré přátele a především na Boha. Jemu odevzdáváme uplynulý rok, 

aby ho spravedlivě posoudil a dobrým prožitím Adventu se chceme 

připravit na rok nový. Advent začneme koncertem ZUŠ Morava hned 

1. neděli adventní. A postupně budeme rozžíhat první, druhou, třetí a 

čtvrtou svíci na našich adventních věncích. Pro děti je to znamení 

blížících se Vánoc, pro nás dospělé má být advent dobou ztišení se, 

radosti a vděčnosti, že ve tmách přece jen svítí světla, že je tady 

Naděje, že Bůh nedovolí úplnou tmu a že je důležité shromažďovat se 

kolem toho Světla. Je jediné Světlo, od kterého se rozsvěcují další 

světla a světýlka a to jsou lidé proniknutí Světlem a schopni přinášet 

dobrými skutky a povzbuzením světlo naděje, odvahy, vytrvalosti. 

Přeji Vám pokojný Advent a klidné a radostné vánoční svátky. 

                                                                              otec Miroslav 
ADVENT A RORÁTY 

Milé děti, také letos se budeme v adventu připravovat na vánoce. 

Naším společným úkolem bude vyzdobit kometu, která je teď ještě 

bez lesku a barev tak, aby co nejkrásněji o vánocích zářila nad 

Betlémem. Každý z vás, který přijde v adventní době do kostela na 

mši svatou, si může na kometu přilepit jednu samolepku. Těšíme se 

na adventní setkávání v kostele i při oblíbených snídaních na faře.  

Rorátní mše budou vždy ve středu a v pátek ráno v 6.30 hodin.                    
CO ZPLODILI ŠKOLÁCI A POŠKOLÁCI – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 K vánocům jsem dostal brusle, hokejku a domácí vězení. 
 O vánocích se má nejhůř ryba - i když mlčí - nejvíc to odnese. 
 I když na Vánoce mrzne, přece vždycky utečou jako voda. 
 Z ozdob má nejraději ty, které se dají sníst. 
 Smrk a jedle patří mezi stromy, které nemají radost z Vánoc. 
 Na Vánoce k nám jezdí strýc Pepa, který sebou přiváží husu a tetu 

Julču. 
 O Vánocích rozsvěcujeme stromeček každý večer – líp se hledají 

čokoládové figurky. 
 Mami, přijde Bílá sobota, i když nesněží? 
 Tatínek má nejraději rybu načerno vytaženou. 
 O vánočních prázdninách jsme naučili mluvit babičku tak, jak mluvíme 

my, rošťáci. 
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                                                             KALENDÁRIUM PROSINEC 2012 
  2.12. 1.neděle adventní 

  6.12. Památka svatého Mikuláše  

  7.12. Památka svatého Ambrože 

  8.12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 

  9.12. 2.neděle adventní 

13.12. Památka svaté Lucie 

14.12. Památka svatého Jana od Kříže 

16.12. 3.neděle adventní 

23.12. 4.neděle adventní 

24.12. Štědrý den 

25.12. Boží hod vánoční 

26.12. Svátek svatého Štěpána 

27.12. Svátek svatého Jana, apoštola 

28.12. Svátek svatých Mláďátek 

30.12. Svátek svaté Rodiny 

31.12. Silvestr – konec občanského roku          svatý Jan, apoštol 

                    

 ROK SE SVATÝM CYRILEM A METODĚJEM - LISTOPAD 

1. neděle 

Metoděj pracoval jako místodržitel. Císař si jej velmi pochvaloval pro 

jeho pracovitost. Metoděj se ale rozhodl, že chce žít pro Boha a 

odešel do kláštera na horu Olymp. Přijal zde své řeholní jméno, 

původně se totiž jmenoval Michal. Život v klášteře se mu líbil a byl 

zde šťastný. Modlil se zde, pracoval na zahradě i v klášteře.  

Snažil se žít podle vzoru Pána Ježíše. 

2. neděle 

Mladší bratr Cyril se velmi rád učil, zajímal se hlavně o gramatiku. 

Chtěl se této zálibě i dále věnovat a tak se modlil k Bohu, aby 

vyslyšel jeho prosby. 

3. neděle 

Bůh vyslyšel Cyrilovu prosbu. Ve věku 14 let mu však zemřel otec a 

nadaného chlapce začal podporovat bohatý otcův kamarád. Zaplatil 

mu studia na universitě v Konstantinopoli (Istanbulu). Všichni na 

universitě se podivovali jeho moudrosti. Brzy se zde stal uznávaným 

učitelem. 

4. neděle 

Cyril se mohl oženit s urozenou dívkou, ale rozhodl se pro službu 

kněze. Po vysvěcení byl několik měsíců s bratrem Metodějem v 

klášteře na hoře Olymp. 

  

  

Milé děti, 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – ŘÍM – BAZILIKA SV. PETRA                            
Výstavba Baziliky svatého Petra začala v dubnu 1506, kdy byl položen 

základní kámen pod vedením italského architekta Donata Bramanta. 

Bazilika měla mít tvar řeckého kříže, ústřední roli měla hrát velká 

kupole a okolo ní čtyři menší kupole, které se nacházely nad čtyřmi 

postranními kaplemi. Zpočátku práce postupovaly rychle, Bramante si 

dokonce postupně najal pět podřízených architektů. Potíže nastaly až 

po Bramanteho smrti roku 1514, když práci  převzal Raffael Santi. 

Santi nebyl žádný architekt, spíše malíř, přijímal proto rady od Antonia 

de Sangalla mladšího, jehož záměry se začaly vzdalovat od 

Bramanteho plánů. Za čistě Sangallovu práci je na bazilice považována 

menší ochranná budova, která byla postavena přímo nad hrobem sv. 

Petra. Roku 1527 do Říma vtrhla vojska německého císaře Karla V. a 

město se vylidnilo. Až roku 1547 byl konečně pověřen 

dvaasedmdesátiletý Michelangelo doživotním hlavním stavitelem 

baziliky. Paradoxně až pár let poté, co tento slavný italský malíř a 

architekt nejdříve vymaloval Sixtinskou kapli. Ta je součástí původní 

stavby z 15. století, a právě zde se vždy koná konkláve. Michelangelo 

zemřel v roce 1564, ihned poté práci převzal Jacopo Barozzi da Vignola 

spolu se svým synem. Ti až do roku 1573 pokračovali tam, kde slavný 

italský umělec skončil. Po nich vedení nad stavbou převzal Giacomo 

della Porta, který ač byl Michelangelovým žákem a spolupracovníkem, 

se přesto neřídil jeho plány. Hlavní obrys a vnitřní uspořádání ponechal, 

vrchní kopuli nicméně pozměnil. Jeho nástupce Domenico Fontana roku 

1590 stavbu kopule dokončil. Podle počáteční konstrukce byla hlavní 

kopule od della Porta složena ze dvou skořepin, vnitřní kulatější a 

vnější strmější. V roce 1606 se začalo s bouráním zbytků staré baziliky. 

Roku 1607 převzal zodpovědnost za dostavbu svatostánku Carlo 

Maderno, italsko-švýcarský architekt, zakladatel barokní architektury, a 

právě od něj jsou na bazilice znát barokní rysy. Budovu protáhl do 

tvaru latinského kříže, a tak vznikl tvar, který známe dnes. V barokním 

stylu dokončil fasádu, průčelí a atrium baziliky. Posledním architektem 

Baziliky svatého Petra se stal roku 1629 Gian Lorenzo Bernini, italský 

barokní architekt, ale také malíř a sochař. Jeho úkolem už bylo pouze 

chrám „dozdobit“. Vytvořil sochy na Svatopetrském náměstí i bronzový 

baldachýn nad hrobem sv. Petra, jehož výška sahá až k 29 metrům. 

Zde už vzniklo čistě barokní umění. Dále je jeho dílem Náhrobek 

hraběnky Matyldy Toskánské, umístěný na pravé boční lodi v bazilice, 

mramorový reliéf nad hlavním vchodem Pasce Oves Meas a několik 

dalších náhrobků a soch. Bazilika svatého Petra je vskutku velkolepé 

dílo. Vysvěcena byla 18. listopadu 1629, ale poslední práce na ní byly 

dokončeny až roku 1680. Stavba tedy trvala úctyhodných 174 let. 

 

                     připravil -pn- 

 

 

                                                                  -pn- 
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VELKÉ VAROVÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA? 
Na různé dotazy laiků i kněží na tak zvané „Velké varování Ježíše 

Krista“, které se šíří po internetu a někde se dokonce rozdává v 

kostelích ve formě brožurky, odpovídá olomoucký arcibiskup Jan 

Graubner tímto následujícím sdělením.            připravil Libor Kučera 

Tato poselství o velkém Božím varování pocházejí z údajných 

soukromých zjevení nejmenované irské vizionářky. Nemají schválení 

žádné církevní autority. Přestože obsahují modlitby k Božímu 

milosrdenství, vyzývají ke zpovědi a svěcení „pečetí“ knězem, obsahují 

řadu bludů a nejsou v souladu s naukou katolické církve. Biblické 

úryvky jsou vykládány svévolně a v rozporu s církevní naukou. Sama 

Bible při tom říká: Buďte si vědomi toho, že žádný výrok Písma není 

ponechán ničímu soukromému výkladu (2 Petr 1,20). Poselství vybízí, 

aby si lidé jako záruku ochrany proti ďáblovi pořídili „pečeť živého 

Boha“ tím, že si ji stáhnou z internetu a najdou kněze, který jim ji 

posvětí. Upozorňuji kněze, že na takové věci nesmějí spolupracovat, 

že by šlo o hřích zpronevěry svému kněžskému poslání a podporu 

vznikající sekty. Věřící vyzývám, aby se nepodíleli na šíření těchto 

bludařských poselství. Na ty, kdo by po tomto upozornění dále 

spolupracovali na jeho šíření, se vztahují slova sv. Pavla: Divím se 

tomu, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, tak rychle 

uchylujete k jinému evangeliu. Ale to naprosto není nějaké jiné 

evangelium! To jen jistí lidé vás matou a rádi by překroutili 

evangelium Kristovo. Ale i kdybychom my sami nebo anděl z nebe 

vám hlásal evangelium odchylné od toho, které jsme vám hlásali, buď 

proklet! … Snažím se teď, abych si získal přízeň u lidí? Anebo u Boha? 

Což se ucházím o to, abych byl pěkný u lidí? Kdybych ještě i teď chtěl 

být pěkný u lidí, nebyl bych Kristův služebník (Gal 1,6-8.10). Podobně 

se šíří i různé předpovědi o konci světa. K těm připomínám Ježíšovo 

slovo: O tom dni a té hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, 

jenom sám Otec… Buďte tedy bdělí, protože nevíte, který den Pán 

přijde (Mt 24,36.42). Pro nás není důležité, jestli se setkáme s Bohem 

při konci světa, či ve chvíli smrti, která může přijít kdykoliv. Důležité 

je, abychom byli připraveni na Boží soud, na setkání s Pravdou. Jediná 

správná reakce na všechna poselství tohoto druhu je pokání podle 

výzvy Jana Křtitele: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte 

pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Protože Ježíš říká: Kdo slyší mé 

slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu, 

ale už přešel ze smrti do života (Jan 5,24). S plným vědomím 

pastýřské povinnosti upozorňuji všechny věřící na tato nebezpečí a 

zároveň je prosím, aby věrní evangeliu usilovali o svatý život ve 

společenství církve. Ty, kteří snad z nevědomosti uvěřili bludným 

naukám, prosím, aby se pokorně vrátili k nauce evangelia a katolické 

církve. Všechny zahrnuji do svých modliteb a provázím svým 

požehnáním.                  Váš Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 
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ADVENT… 
…a co od něj čekáme? 

Jakou představu vlastně máme před očima dnes, v době adventu?  

Co očekáváme, že se posléze stane v posledních dnech před svátky? 

Tyto otázky jsou na místě. Bez nich se nám nepodaří dobře prožít 

letošní čas adventní, protože kdo nemá cíl a kdo se do cíle netěší, ten 

se asi sotva vydá na cestu.  

Nejedná se o žádnou sentimentální idylku. 

Pokud bychom snad nevěděli, jaký důvod vlastně máme pro svoje 

adventní těšení se, pak nám jich prorok Izaiáš nabízí nesčetně. Mnohé 

obrazy z jeho vize budoucího mesiánského věku mají až poetickou 

kresbu: „Levhart si lehne vedle kozlátka (…) a nemluvně sáhne rukou 

do skrýše jedovatého hada.“ Ale nemylme se – nejedná se o žádnou 

sentimentální idylku ze starých kýčovitých barvotisků. Takové vnímání 

Božího slova by nás nedovedlo nikam jinam než právě jen k onomu 

nasládlému a Boha prázdnému prožití Vánoc, jaké každoročně vidíme. 

Vánoce - svátky o ničem? 

Spisovatel Ludvík Vaculík ve své knize „Český snář“ atmosféru 

pohanských vánoc ironizuje: „Vánoce, milé děti, jsou takové svátky o 

ničem, kdy se radujeme z hadrů a žrádla.“ Buďme těmi, kdo budou 

otevřeni duchu Hospodinově: duchu moudrosti a rozumu, duchu rady a 

síly, duchu poznání a zbožnosti, duchu bázně před Hospodinem. 

Bůh počítá s naší nemohoucností. 

Příchod Božího království znamená uzdravení a naplnění lidského bytí. 

To, co bylo dosud vystaveno nejrůznějším úskalím a nebezpečím, 

mrzačeno lidským sobectvím a zraňováno hříchem, nabude znovu 

prvotní krásy a dokonalosti. Nemáme žádný důvod se cítit odstrčení na 

vedlejší kolej či frustrovaní vlastní nemohoucností. V Božím plánu spásy 

se s touto skutečností počítá. Nikoliv proto, abychom složili ruce do 

klína, nýbrž proto, abychom neztráceli naději:  

Je to Bůh, jehož mocí se nám dostane vykoupení. 

 

 

 

Zpracováno podle knihy:  

 

Petra Vrbackého, 

 

Vzhůru k vodám,  

 

Karmelitánské nakl., 2010. 
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FRYŠTÁCKÝ ŽIVÝ BETLÉM 2012 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Zveme Vás na tradiční fryštácký „Živý Betlém“, který se bude konat 

v úterý 25. prosince od 14 hodin na náměstí Míru ve Fryštáku. 

Přijďte si zazpívat s Vašimi dětmi koledy a prožít stejně jako 

v uplynulých letech radost ze společného setkání a připomenutí si 

této pro křesťany tolik důležité události – Narození Pána Ježíše. 

 

 

 

 

 
ADOPCE NA DÁLKU 

V minulém čísle Farníčku jsme informovali o dalším ročníku sbírky 

Adopce na dálku, která probíhá i v prosinci. Rádi bychom také 

zveřejnili dopis „jednoho“ z našich adoptovaných dětí. 

 

Moji drazí adoptivní rodiče, 

Díky požehnáním našeho Pána, se nám daří velmi dobře. Doufám, že 

se máte také dobře. Často na Vás vzpomínáme v modlitbách. 

Velmi Vám děkuji za Vaši podporu. Doufám, že Vám Pán žehná a jste 

zdraví. Začal nám nový akademický rok. Jsem rád, že mohu chodit do 

školy se svými kamarády. Moje závěrečné vysvědčení bylo velmi 

dobré a nyní navštěvuji kurz na škole Svatého Josefa v Bangalore. 

Tento kurz trvá 3 roky a potom bych si chtěl udělat ještě jeden 

kvalifikační kurz. Prosím Vás o modlitbu. Během prázdnin jsme 
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dobře. Pracuje jako řidič v jedné organizaci. Mým rodičům se daří 

také dobře a posílají Vám mnoho pozdravů.  

 

                                         Vzpomínáme na Vás v našich modlitbách. 

             Ještě jednou Vám mnohokrát děkuji za Vaši štědrost a lásku. 

        Váš milující Kishore Sancthis 

 

 

 

  

REDAKCE FARNÍČKU PŘEJE VŠEM POKOJNÝ ADVENT,  
RADOSTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH   

A STÁLOU POMOC BOŽÍ PO CELÝ ROK 2013. 
 

http://ikarmel.cz/kniha/Vzhuru-k-vodam_101590.html
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V ŘÍMĚ SKONČILA SYNODA O NOVÉ EVANGELIZACI 
Téměř souběžně se 

začátkem Roku víry byla v 

Římě zahájena také 

biskupská synoda, která se 
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dvacetistránkový list s 58 doporučeními, podle něhož bude nyní Svatý 
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synody). Zde je jedna ze zajímavých myšlenek, které zazněly během 

jednání: „Když se průměrného katolíka zeptáte na rozumové důvody 

jeho víry, nastane ohlušující ticho“, řekl v synodní aule benátský 

patriarcha, Mons. Francesco Moraglia. Podle jeho názoru trpí mnozí 

dnešní věřící “komplexem méněcennosti”. A pokračuje: „Věřím, že 

tento komplex méněcennosti vyplývá z toho, že dnešním katolíkům 

není vždy patřičně zřejmé, co je to víra. Víra totiž není nějaká 
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komunitárního života – např. ve farnostech – měli být schopni víru 

prezentovat jako přítelkyni rozumu.“ 

Více na www.rok-viry.webnode.cz, kde najdete obsáhlý soubor článků 

o celé této události. (zpracováno podle www.tisk.cirkev.cz, 

www.radiovaticana.cz)                                                           -vn- 

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2012 
23. 12. – 4. neděle adventní  8.00 a 10.00 

24. 12. – Štědrý den    16.00 (mše sv. pro děti  

a rodiče) 

      22.00 (zpívaná půlnoční 

mše sv.)  

25. 12. – Hod Boží Vánoční   8.00 a 10.00 

      14.00 – Živý Betlém 

26. 12. – Svátek sv.Štěpána  8.00 a 10.00 

30. 12. – Svátek svaté Rodiny  8.00 a 10.00 

31. 12. – Silvestr    17.00 (děkovná mše sv.) 

1. 1. – Slavnost Matky Boží Panny Marie 8.00 a 10.00 
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VÁNOČNÍ POZVÁNKA 

Folklorní sdružení Prameny 

ve spolupráci s městem 

Fryšták a fryštáckou 

farností Vás srdečně zvou 

na  XXXIV. tradiční 

Vánoční koncert paní 

učitelky Vlasty Kunstové. 

Účinkují soubory : 

Cimbálová muzika 

Prameny, Pramének, 

Pramen. 

Recitace: Markéta Matulová a ing. František Odstrčil. 

Průvodní slovo: Ing. Jan Černek 

Akce se koná ve středu 26. prosince 2011 od 15 hodin ve 

fryštáckém kostele svatého Mikuláše. 

Koncert se koná pod záštitou starosty města Fryštáku Mgr. Lubomíra 

Doležela. Těšíme se na vaši účast a věříme, že doteky vánočních písní 

a koled vám zpříjemní tento sváteční čas. 

 

INFORMACE O VYTÁPĚNÍ KOSTELA 

V průběhu minulého roku jsme dokončili instalaci vytápění kostela a 

vzhledem k tomu, že ne všem je jasné jeho fungování, přijměte 

těchto pár informací. V každé lavici jsou nainstalována dvě topidla, 

každé se samostatným spínáním. Pokud svítí oranžové světlo na 

vypínači, systém je připraven topit. Po zapnutí je  topidlo v provozu 

po dobu  45 minut. Po této době je nutné provést opětovné zapnutí 

vypínače. Systém vytápění není trvale funkční, je ovládán spínacími 

hodinami, které jej spínají pouze v nastavený časový úsek, kdy jsou 

bohoslužby. Mimo toto nastavení je možné ruční sepnutí v sakristii.  

Výhodou  tohoto  systému je, že se vytápí pouze v době, kdy jsou 

lavice obsazeny a vypínače zapnuty. Spotřeba el. energie je nižší než 

při použití akumulačních topidel. V případě  nejasností vám pan 

kostelník rád  podá  podrobnější  informace. 

                                         

                               Ing. Jan Košák, člen ekonomické rady 

 

PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI PŘED VÁNOCEMI 
 

Pátek  21. 12. 2012 16.00 - 18.00  o. Jan Komárek 
 
Sobota  22. 12. 2012  9.00  - 12.00  o. Miroslav Dibelka 
    15.00 - 17.00  o. František Bezděk 
 
Neděle  23. 12.  2012 15.00 - 17.00  o. Jan Komárek 

 

 

  



volnivol 

   

 

- 6 -                                 FARNÍČEK  12/12 

JE CÍRKEV UNAVENÁ? 
Koncem srpna 2012 zemřel jeden z největších 

mužů pokoncilní církve - kardinál Carlo Maria 

Martini. Pastýř podle Ježíšova srdce a prorok pro 

dnešní dobu, někdejší milánský metropolita, 

jezuita, známý biblický teolog a exegeta, 

exercitátor a autor mnoha knih s duchovní 

tématikou, bývalý rektor Papežského biblického 

institutu a Papežské gregoriánské univerzity, ale 

především člověk lásky a pokory, biskup, který 

dokázal naslouchat Bohu i člověku a hlásat 

evangelium lidem naší doby. Dokázal oslovit jak 

věřící, tak nevěřící, dovedl rozeznat znamení 

času, vést dialog se světem a přitom zůstat 

věrný Kristu i církvi. Velmi známá byla jeho setkávání s mladými lidmi 

v katedrále nad Písmem svatým, v nichž jedinečným způsobem 

přibližoval biblické texty konkrétním situacím naší doby. Jeho 

pastýřské a prorocké charisma bylo nepřehlédnutelné, stejně jako 

jeho důraz na osobní formaci a uvádění do života podle evangelia. V 

drobné nedávno publikované knížce Martini napsal: „Ať si žádný 

biskup nepředstavuje, že bude účinně vést svěřený lid množstvím 

nařízení a dekretů, zákazů a negativních soudů. Ať se soustředí spíše 

na duchovní formaci, probouzí lásku k Písmu svatému a představuje 

pozitivní důvody našeho následování evangelia. Tak získá daleko víc 

než přísným voláním po dodržování norem.“ 

POSLEDNÍ ROZHOVOR S KARDINÁLEM MARTINIM 

Pouhých několik týdnů před svou smrtí kardinál Martini autorizoval 

svůj poslední rozhovor, který s ním uskutečnil rakouský jezuita Georg 

Sporschill a publicistka Federica Radici. Rozhovor vyšel den po jeho 

smrti (1.9.2012) v italském deníku “Corriere della Sera”.V některých 

zahraničních médiích se rozhovor objevil s provokativním titulkem 

„Církev zůstala pozadu o 200 let“.  

JAK VIDÍTE SOUČASNÝ STAV CÍRKVE? 

Církev je unavená, v blahobytné Evropě a v Americe. Naše kultura 

zestárla, naše kostely jsou velké, naše řeholní domy prázdné a 

církevní byrokratický aparát bobtná, naše obřady a roucha pompézní. 

Vyjadřují však tyto věci to, co jsme my dnes?... Blahobyt tíží. Dnes 

jsme na tom stejně jako ten bohatý mladík, který odešel, když ho 

Ježíš povolal, aby se stal učedníkem. Vím, že nemůžeme opustit 

všechno jen tak snadno. Přinejmenším však můžeme hledat lidi 

svobodné, kteří jsou blízko druhým. Takovými byli biskup Romero a 

jezuitští mučedníci z El Salvadoru. Kde jsou u nás hrdinové, od 

kterých se inspirovat? Za žádnou cenu je nesmíme omezit pouty 
instituce. 
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KDO MŮŽE DNES POMOCI CÍRKVI? 

Otec Karl Rahner rád používal obraz řeřavých uhlíků pod popelem. V 

dnešní církvi vidím tolik popela na řeřavých uhlících, že mě často 

uchvacuje pocit bezmocnosti. Jak osvobodit hořící uhlík, aby se 

plamen lásky stal silnější? Nejprve musíme hledat tyto řeřavé uhlíky. 

Kde jsou ti jednotlivci plní velkodušnosti jako onen dobrý Samaritán? 

Kteří mají víru jako ten římský setník? Kteří jsou nadšení jako Jan 

Křtitel? Kteří se odvažují nových věcí jako Pavel? Kteří jsou věrní jako 

Marie z Magdaly? Papeži a biskupům doporučuji, aby dávali do 

vedoucích pozic lidi „mimo daný standard“. Lidi, kteří budou blíž 

chudým, kteří budou obklopeni mladými a budou zkoušet nové věci.  

KTERÉ NÁSTROJE DOPORUČUJETE PROTI ÚNAVĚ CÍRKVE? 

1/ OBRÁCENÍ: církev musí uznat své chyby a musí projít radikální 

cestou proměny, počínaje papežem a biskupy. Otázky ohledně 

sexuality a všech témat kolem těla jsou toho příkladem. Tyto otázky 

jsou důležité pro každého a občas jsou snad až příliš důležité. Musíme 

se ptát sami sebe, zda lidé poslouchají ještě rady církve v sexuální 

oblasti. Je církev v této oblasti ještě stále autoritou a východiskem, 

nebo jen karikaturou přítomnou v médiích? 

2/BOŽÍ SLOVO: Druhý vatikánský koncil vrátil Bibli katolíkům. Jen 

ten, kdo ve svém srdci vnímá toto Slovo, může být součástí těch, 

kteří budou nápomocní v díle obnovy církve a budou odpovídat na 

osobní výzvy správným způsobem. Boží Slovo je prosté a hledá jako 

přítele srdce naslouchající. Ani klérus, ani církevní právo nemohou 

nahradit nitro člověka. Všechny vnější normy, zákony a dogmata jsou 

nám dány k tomu, abychom jasněji vnímali vnitřní hlas a rozlišovali 

duchy.  

3/UZDRAVENÍ: Svátosti nejsou nástrojem k nastolení kázně, ale 

pomocí člověku, který se nachází v určité etapě na životní cestě a 

prožívá svou slabost. Přinášíme svátosti těm, kteří potřebují novou 

sílu? Myslím na všechny ty rozvedené a znovu oddané, na ty 

„rozšířené rodiny“. Tito všichni potřebují zvláštní ochranu. Církev 

zastává nerozlučitelnost manželství. Je to milost, když se manželství 

a rodina „vydaří“. Postoj vůči „rozšířeným rodinám“ určí, zda se 

generace jejích dětí přiblíží k církvi. Dejme tomu, že žena, opuštěná 

manželem, si našla nového přítele, který se stará o ni a o její tři děti. 

Tato druhá láska vyjde. Pokud je tato rodina diskriminována, bude 

odříznuta nejen matka, ale také její děti. Pokud se rodiče cítí jako 

vnější vůči církvi, církev ztratí budoucí generaci. Před přijímáním se 

modlíme: „Pane, nejsem hoden...“  My víme, že nejsme hodni. Láska 

je milost. Láska je dar. Otázka, zda znovu oddaní mohou přistupovat 

k přijímání eucharistie, by se měla otočit. Jak jinak má církev v síle 

svátostí přijít na pomoc těm, kteří se nachází ve složitých životních 

manželských situacích?  

    Redakčně upraveno z www.vojtechkodet.cz 

 

 

 



volnivol 
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vnější vůči církvi, církev ztratí budoucí generaci. Před přijímáním se 

modlíme: „Pane, nejsem hoden...“  My víme, že nejsme hodni. Láska 

je milost. Láska je dar. Otázka, zda znovu oddaní mohou přistupovat 

k přijímání eucharistie, by se měla otočit. Jak jinak má církev v síle 

svátostí přijít na pomoc těm, kteří se nachází ve složitých životních 

manželských situacích?  

    Redakčně upraveno z www.vojtechkodet.cz 
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V ŘÍMĚ SKONČILA SYNODA O NOVÉ EVANGELIZACI 
Téměř souběžně se 

začátkem Roku víry byla v 

Římě zahájena také 

biskupská synoda, která se 

zabývala tématem: Nová 

evangelizace pro předávání 

křesťanské víry. Synoda 

probíhala od 7. října až do 

28. října 2012, kdy ji papež 

Benedikt VI. slavnostně 

zakončil.  

Během uvedené doby se pod vedením papeže radilo 400 biskupů a 

dalších pozvaných expertů z celého světa o možnostech a cestách, 

jak novými způsoby hlásat světu a dnešní společnosti radostnou zvěst 

- evangelium. Na závěr celého jednání byl vypracován 

dvacetistránkový list s 58 doporučeními, podle něhož bude nyní Svatý 

otec připravovat novou apoštolskou exhortaci (shrnutí výsledků 

synody). Zde je jedna ze zajímavých myšlenek, které zazněly během 

jednání: „Když se průměrného katolíka zeptáte na rozumové důvody 

jeho víry, nastane ohlušující ticho“, řekl v synodní aule benátský 

patriarcha, Mons. Francesco Moraglia. Podle jeho názoru trpí mnozí 

dnešní věřící “komplexem méněcennosti”. A pokračuje: „Věřím, že 

tento komplex méněcennosti vyplývá z toho, že dnešním katolíkům 

není vždy patřičně zřejmé, co je to víra. Víra totiž není nějaká 

náplast, kterou na rozum přilepíme něco nadpřirozeného, (…) nýbrž 

je to celistvý pohled na skutečnost. Proto bychom na rovině 

komunitárního života – např. ve farnostech – měli být schopni víru 

prezentovat jako přítelkyni rozumu.“ 

Více na www.rok-viry.webnode.cz, kde najdete obsáhlý soubor článků 

o celé této události. (zpracováno podle www.tisk.cirkev.cz, 

www.radiovaticana.cz)                                                           -vn- 

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2012 
23. 12. – 4. neděle adventní  8.00 a 10.00 

24. 12. – Štědrý den    16.00 (mše sv. pro děti  

a rodiče) 

      22.00 (zpívaná půlnoční 

mše sv.)  

25. 12. – Hod Boží Vánoční   8.00 a 10.00 

      14.00 – Živý Betlém 

26. 12. – Svátek sv.Štěpána  8.00 a 10.00 

30. 12. – Svátek svaté Rodiny  8.00 a 10.00 

31. 12. – Silvestr    17.00 (děkovná mše sv.) 

1. 1. – Slavnost Matky Boží Panny Marie 8.00 a 10.00 
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VÁNOČNÍ POZVÁNKA 

Folklorní sdružení Prameny 

ve spolupráci s městem 

Fryšták a fryštáckou 

farností Vás srdečně zvou 

na  XXXIV. tradiční 

Vánoční koncert paní 

učitelky Vlasty Kunstové. 

Účinkují soubory : 

Cimbálová muzika 

Prameny, Pramének, 

Pramen. 

Recitace: Markéta Matulová a ing. František Odstrčil. 

Průvodní slovo: Ing. Jan Černek 

Akce se koná ve středu 26. prosince 2011 od 15 hodin ve 

fryštáckém kostele svatého Mikuláše. 

Koncert se koná pod záštitou starosty města Fryštáku Mgr. Lubomíra 

Doležela. Těšíme se na vaši účast a věříme, že doteky vánočních písní 

a koled vám zpříjemní tento sváteční čas. 

 

INFORMACE O VYTÁPĚNÍ KOSTELA 

V průběhu minulého roku jsme dokončili instalaci vytápění kostela a 

vzhledem k tomu, že ne všem je jasné jeho fungování, přijměte 

těchto pár informací. V každé lavici jsou nainstalována dvě topidla, 

každé se samostatným spínáním. Pokud svítí oranžové světlo na 

vypínači, systém je připraven topit. Po zapnutí je  topidlo v provozu 

po dobu  45 minut. Po této době je nutné provést opětovné zapnutí 

vypínače. Systém vytápění není trvale funkční, je ovládán spínacími 

hodinami, které jej spínají pouze v nastavený časový úsek, kdy jsou 

bohoslužby. Mimo toto nastavení je možné ruční sepnutí v sakristii.  

Výhodou  tohoto  systému je, že se vytápí pouze v době, kdy jsou 

lavice obsazeny a vypínače zapnuty. Spotřeba el. energie je nižší než 

při použití akumulačních topidel. V případě  nejasností vám pan 

kostelník rád  podá  podrobnější  informace. 

                                         

                               Ing. Jan Košák, člen ekonomické rady 

 

PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI PŘED VÁNOCEMI 
 

Pátek  21. 12. 2012 16.00 - 18.00  o. Jan Komárek 
 
Sobota  22. 12. 2012  9.00  - 12.00  o. Miroslav Dibelka 
    15.00 - 17.00  o. František Bezděk 
 
Neděle  23. 12.  2012 15.00 - 17.00  o. Jan Komárek 
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ADVENT… 
…a co od něj čekáme? 

Jakou představu vlastně máme před očima dnes, v době adventu?  

Co očekáváme, že se posléze stane v posledních dnech před svátky? 

Tyto otázky jsou na místě. Bez nich se nám nepodaří dobře prožít 

letošní čas adventní, protože kdo nemá cíl a kdo se do cíle netěší, ten 

se asi sotva vydá na cestu.  

Nejedná se o žádnou sentimentální idylku. 

Pokud bychom snad nevěděli, jaký důvod vlastně máme pro svoje 

adventní těšení se, pak nám jich prorok Izaiáš nabízí nesčetně. Mnohé 

obrazy z jeho vize budoucího mesiánského věku mají až poetickou 

kresbu: „Levhart si lehne vedle kozlátka (…) a nemluvně sáhne rukou 

do skrýše jedovatého hada.“ Ale nemylme se – nejedná se o žádnou 

sentimentální idylku ze starých kýčovitých barvotisků. Takové vnímání 

Božího slova by nás nedovedlo nikam jinam než právě jen k onomu 

nasládlému a Boha prázdnému prožití Vánoc, jaké každoročně vidíme. 

Vánoce - svátky o ničem? 

Spisovatel Ludvík Vaculík ve své knize „Český snář“ atmosféru 

pohanských vánoc ironizuje: „Vánoce, milé děti, jsou takové svátky o 

ničem, kdy se radujeme z hadrů a žrádla.“ Buďme těmi, kdo budou 

otevřeni duchu Hospodinově: duchu moudrosti a rozumu, duchu rady a 

síly, duchu poznání a zbožnosti, duchu bázně před Hospodinem. 

Bůh počítá s naší nemohoucností. 

Příchod Božího království znamená uzdravení a naplnění lidského bytí. 

To, co bylo dosud vystaveno nejrůznějším úskalím a nebezpečím, 

mrzačeno lidským sobectvím a zraňováno hříchem, nabude znovu 

prvotní krásy a dokonalosti. Nemáme žádný důvod se cítit odstrčení na 

vedlejší kolej či frustrovaní vlastní nemohoucností. V Božím plánu spásy 

se s touto skutečností počítá. Nikoliv proto, abychom složili ruce do 

klína, nýbrž proto, abychom neztráceli naději:  

Je to Bůh, jehož mocí se nám dostane vykoupení. 

 

 

 

Zpracováno podle knihy:  

 

Petra Vrbackého, 

 

Vzhůru k vodám,  

 

Karmelitánské nakl., 2010. 
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FRYŠTÁCKÝ ŽIVÝ BETLÉM 2012 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Zveme Vás na tradiční fryštácký „Živý Betlém“, který se bude konat 

v úterý 25. prosince od 14 hodin na náměstí Míru ve Fryštáku. 

Přijďte si zazpívat s Vašimi dětmi koledy a prožít stejně jako 

v uplynulých letech radost ze společného setkání a připomenutí si 

této pro křesťany tolik důležité události – Narození Pána Ježíše. 

 

 

 

 

 
ADOPCE NA DÁLKU 

V minulém čísle Farníčku jsme informovali o dalším ročníku sbírky 

Adopce na dálku, která probíhá i v prosinci. Rádi bychom také 

zveřejnili dopis „jednoho“ z našich adoptovaných dětí. 

 

Moji drazí adoptivní rodiče, 

Díky požehnáním našeho Pána, se nám daří velmi dobře. Doufám, že 

se máte také dobře. Často na Vás vzpomínáme v modlitbách. 

Velmi Vám děkuji za Vaši podporu. Doufám, že Vám Pán žehná a jste 

zdraví. Začal nám nový akademický rok. Jsem rád, že mohu chodit do 

školy se svými kamarády. Moje závěrečné vysvědčení bylo velmi 

dobré a nyní navštěvuji kurz na škole Svatého Josefa v Bangalore. 

Tento kurz trvá 3 roky a potom bych si chtěl udělat ještě jeden 

kvalifikační kurz. Prosím Vás o modlitbu. Během prázdnin jsme 

navštívili mé příbuzné. Bylo to krásné. Můj bratr Kiran se má také 

dobře. Pracuje jako řidič v jedné organizaci. Mým rodičům se daří 

také dobře a posílají Vám mnoho pozdravů.  

 

                                         Vzpomínáme na Vás v našich modlitbách. 

             Ještě jednou Vám mnohokrát děkuji za Vaši štědrost a lásku. 

        Váš milující Kishore Sancthis 

 

 

 

  

REDAKCE FARNÍČKU PŘEJE VŠEM POKOJNÝ ADVENT,  
RADOSTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH   

A STÁLOU POMOC BOŽÍ PO CELÝ ROK 2013. 
 

http://ikarmel.cz/kniha/Vzhuru-k-vodam_101590.html
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – ŘÍM – BAZILIKA SV. PETRA                            
Výstavba Baziliky svatého Petra začala v dubnu 1506, kdy byl položen 

základní kámen pod vedením italského architekta Donata Bramanta. 

Bazilika měla mít tvar řeckého kříže, ústřední roli měla hrát velká 

kupole a okolo ní čtyři menší kupole, které se nacházely nad čtyřmi 

postranními kaplemi. Zpočátku práce postupovaly rychle, Bramante si 

dokonce postupně najal pět podřízených architektů. Potíže nastaly až 

po Bramanteho smrti roku 1514, když práci  převzal Raffael Santi. 

Santi nebyl žádný architekt, spíše malíř, přijímal proto rady od Antonia 

de Sangalla mladšího, jehož záměry se začaly vzdalovat od 

Bramanteho plánů. Za čistě Sangallovu práci je na bazilice považována 

menší ochranná budova, která byla postavena přímo nad hrobem sv. 

Petra. Roku 1527 do Říma vtrhla vojska německého císaře Karla V. a 

město se vylidnilo. Až roku 1547 byl konečně pověřen 

dvaasedmdesátiletý Michelangelo doživotním hlavním stavitelem 

baziliky. Paradoxně až pár let poté, co tento slavný italský malíř a 

architekt nejdříve vymaloval Sixtinskou kapli. Ta je součástí původní 

stavby z 15. století, a právě zde se vždy koná konkláve. Michelangelo 

zemřel v roce 1564, ihned poté práci převzal Jacopo Barozzi da Vignola 

spolu se svým synem. Ti až do roku 1573 pokračovali tam, kde slavný 

italský umělec skončil. Po nich vedení nad stavbou převzal Giacomo 

della Porta, který ač byl Michelangelovým žákem a spolupracovníkem, 

se přesto neřídil jeho plány. Hlavní obrys a vnitřní uspořádání ponechal, 

vrchní kopuli nicméně pozměnil. Jeho nástupce Domenico Fontana roku 

1590 stavbu kopule dokončil. Podle počáteční konstrukce byla hlavní 

kopule od della Porta složena ze dvou skořepin, vnitřní kulatější a 

vnější strmější. V roce 1606 se začalo s bouráním zbytků staré baziliky. 

Roku 1607 převzal zodpovědnost za dostavbu svatostánku Carlo 

Maderno, italsko-švýcarský architekt, zakladatel barokní architektury, a 

právě od něj jsou na bazilice znát barokní rysy. Budovu protáhl do 

tvaru latinského kříže, a tak vznikl tvar, který známe dnes. V barokním 

stylu dokončil fasádu, průčelí a atrium baziliky. Posledním architektem 

Baziliky svatého Petra se stal roku 1629 Gian Lorenzo Bernini, italský 

barokní architekt, ale také malíř a sochař. Jeho úkolem už bylo pouze 

chrám „dozdobit“. Vytvořil sochy na Svatopetrském náměstí i bronzový 

baldachýn nad hrobem sv. Petra, jehož výška sahá až k 29 metrům. 

Zde už vzniklo čistě barokní umění. Dále je jeho dílem Náhrobek 

hraběnky Matyldy Toskánské, umístěný na pravé boční lodi v bazilice, 

mramorový reliéf nad hlavním vchodem Pasce Oves Meas a několik 

dalších náhrobků a soch. Bazilika svatého Petra je vskutku velkolepé 

dílo. Vysvěcena byla 18. listopadu 1629, ale poslední práce na ní byly 

dokončeny až roku 1680. Stavba tedy trvala úctyhodných 174 let. 

 

                     připravil -pn- 

 

 

                                                                  -pn- 
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VELKÉ VAROVÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA? 
Na různé dotazy laiků i kněží na tak zvané „Velké varování Ježíše 

Krista“, které se šíří po internetu a někde se dokonce rozdává v 

kostelích ve formě brožurky, odpovídá olomoucký arcibiskup Jan 

Graubner tímto následujícím sdělením.            připravil Libor Kučera 

Tato poselství o velkém Božím varování pocházejí z údajných 

soukromých zjevení nejmenované irské vizionářky. Nemají schválení 

žádné církevní autority. Přestože obsahují modlitby k Božímu 

milosrdenství, vyzývají ke zpovědi a svěcení „pečetí“ knězem, obsahují 

řadu bludů a nejsou v souladu s naukou katolické církve. Biblické 

úryvky jsou vykládány svévolně a v rozporu s církevní naukou. Sama 

Bible při tom říká: Buďte si vědomi toho, že žádný výrok Písma není 

ponechán ničímu soukromému výkladu (2 Petr 1,20). Poselství vybízí, 

aby si lidé jako záruku ochrany proti ďáblovi pořídili „pečeť živého 

Boha“ tím, že si ji stáhnou z internetu a najdou kněze, který jim ji 

posvětí. Upozorňuji kněze, že na takové věci nesmějí spolupracovat, 

že by šlo o hřích zpronevěry svému kněžskému poslání a podporu 

vznikající sekty. Věřící vyzývám, aby se nepodíleli na šíření těchto 

bludařských poselství. Na ty, kdo by po tomto upozornění dále 

spolupracovali na jeho šíření, se vztahují slova sv. Pavla: Divím se 

tomu, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, tak rychle 

uchylujete k jinému evangeliu. Ale to naprosto není nějaké jiné 

evangelium! To jen jistí lidé vás matou a rádi by překroutili 

evangelium Kristovo. Ale i kdybychom my sami nebo anděl z nebe 

vám hlásal evangelium odchylné od toho, které jsme vám hlásali, buď 

proklet! … Snažím se teď, abych si získal přízeň u lidí? Anebo u Boha? 

Což se ucházím o to, abych byl pěkný u lidí? Kdybych ještě i teď chtěl 

být pěkný u lidí, nebyl bych Kristův služebník (Gal 1,6-8.10). Podobně 

se šíří i různé předpovědi o konci světa. K těm připomínám Ježíšovo 

slovo: O tom dni a té hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, 

jenom sám Otec… Buďte tedy bdělí, protože nevíte, který den Pán 

přijde (Mt 24,36.42). Pro nás není důležité, jestli se setkáme s Bohem 

při konci světa, či ve chvíli smrti, která může přijít kdykoliv. Důležité 

je, abychom byli připraveni na Boží soud, na setkání s Pravdou. Jediná 

správná reakce na všechna poselství tohoto druhu je pokání podle 

výzvy Jana Křtitele: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte 

pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Protože Ježíš říká: Kdo slyší mé 

slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu, 

ale už přešel ze smrti do života (Jan 5,24). S plným vědomím 

pastýřské povinnosti upozorňuji všechny věřící na tato nebezpečí a 

zároveň je prosím, aby věrní evangeliu usilovali o svatý život ve 

společenství církve. Ty, kteří snad z nevědomosti uvěřili bludným 

naukám, prosím, aby se pokorně vrátili k nauce evangelia a katolické 

církve. Všechny zahrnuji do svých modliteb a provázím svým 

požehnáním.                  Váš Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

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 

oechce, 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 
Milí farníci, nechce se mi tomu věřit, ale je to tak. Opět je tu Advent a 

Vánoce jsou přede dveřmi. Jak ten rok rychle utekl. U mnohých z vás 

se změnila životní situace, někdo z rodiny odešel, jiný zase přibyl, a 

nebo se změnily pracovní podmínky, či zdravotní stav. To vše nás 

mohutně ovlivňuje a nutí nás to tím víc se spoléhat na vlastní rodinu, 

dobré přátele a především na Boha. Jemu odevzdáváme uplynulý rok, 

aby ho spravedlivě posoudil a dobrým prožitím Adventu se chceme 

připravit na rok nový. Advent začneme koncertem ZUŠ Morava hned 

1. neděli adventní. A postupně budeme rozžíhat první, druhou, třetí a 

čtvrtou svíci na našich adventních věncích. Pro děti je to znamení 

blížících se Vánoc, pro nás dospělé má být advent dobou ztišení se, 

radosti a vděčnosti, že ve tmách přece jen svítí světla, že je tady 

Naděje, že Bůh nedovolí úplnou tmu a že je důležité shromažďovat se 

kolem toho Světla. Je jediné Světlo, od kterého se rozsvěcují další 

světla a světýlka a to jsou lidé proniknutí Světlem a schopni přinášet 

dobrými skutky a povzbuzením světlo naděje, odvahy, vytrvalosti. 

Přeji Vám pokojný Advent a klidné a radostné vánoční svátky. 

                                                                              otec Miroslav 
ADVENT A RORÁTY 

Milé děti, také letos se budeme v adventu připravovat na vánoce. 

Naším společným úkolem bude vyzdobit kometu, která je teď ještě 

bez lesku a barev tak, aby co nejkrásněji o vánocích zářila nad 

Betlémem. Každý z vás, který přijde v adventní době do kostela na 

mši svatou, si může na kometu přilepit jednu samolepku. Těšíme se 

na adventní setkávání v kostele i při oblíbených snídaních na faře.  

Rorátní mše budou vždy ve středu a v pátek ráno v 6.30 hodin.                    
CO ZPLODILI ŠKOLÁCI A POŠKOLÁCI – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 K vánocům jsem dostal brusle, hokejku a domácí vězení. 
 O vánocích se má nejhůř ryba - i když mlčí - nejvíc to odnese. 
 I když na Vánoce mrzne, přece vždycky utečou jako voda. 
 Z ozdob má nejraději ty, které se dají sníst. 
 Smrk a jedle patří mezi stromy, které nemají radost z Vánoc. 
 Na Vánoce k nám jezdí strýc Pepa, který sebou přiváží husu a tetu 

Julču. 
 O Vánocích rozsvěcujeme stromeček každý večer – líp se hledají 

čokoládové figurky. 
 Mami, přijde Bílá sobota, i když nesněží? 
 Tatínek má nejraději rybu načerno vytaženou. 
 O vánočních prázdninách jsme naučili mluvit babičku tak, jak mluvíme 

my, rošťáci. 
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  2.12. 1.neděle adventní 

  6.12. Památka svatého Mikuláše  

  7.12. Památka svatého Ambrože 

  8.12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 

  9.12. 2.neděle adventní 

13.12. Památka svaté Lucie 

14.12. Památka svatého Jana od Kříže 

16.12. 3.neděle adventní 

23.12. 4.neděle adventní 

24.12. Štědrý den 

25.12. Boží hod vánoční 

26.12. Svátek svatého Štěpána 

27.12. Svátek svatého Jana, apoštola 

28.12. Svátek svatých Mláďátek 

30.12. Svátek svaté Rodiny 

31.12. Silvestr – konec občanského roku          svatý Jan, apoštol 

                    

 ROK SE SVATÝM CYRILEM A METODĚJEM - LISTOPAD 

1. neděle 

Metoděj pracoval jako místodržitel. Císař si jej velmi pochvaloval pro 

jeho pracovitost. Metoděj se ale rozhodl, že chce žít pro Boha a 

odešel do kláštera na horu Olymp. Přijal zde své řeholní jméno, 

původně se totiž jmenoval Michal. Život v klášteře se mu líbil a byl 

zde šťastný. Modlil se zde, pracoval na zahradě i v klášteře.  

Snažil se žít podle vzoru Pána Ježíše. 

2. neděle 

Mladší bratr Cyril se velmi rád učil, zajímal se hlavně o gramatiku. 

Chtěl se této zálibě i dále věnovat a tak se modlil k Bohu, aby 

vyslyšel jeho prosby. 

3. neděle 

Bůh vyslyšel Cyrilovu prosbu. Ve věku 14 let mu však zemřel otec a 

nadaného chlapce začal podporovat bohatý otcův kamarád. Zaplatil 

mu studia na universitě v Konstantinopoli (Istanbulu). Všichni na 

universitě se podivovali jeho moudrosti. Brzy se zde stal uznávaným 

učitelem. 

4. neděle 

Cyril se mohl oženit s urozenou dívkou, ale rozhodl se pro službu 

kněze. Po vysvěcení byl několik měsíců s bratrem Metodějem v 

klášteře na hoře Olymp. 

  

  

Milé děti, 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KŘÍŽOVKA NA PROSINEC 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Vodorovně: A. II.díl tajenky. – B. Dcera šlechtice, odlévaná, druh obrazu. –  

C. SPZ Ostravy, hmyzožravec, porost chlupů, SPZ Tábora. –  D. Část nohy, 
ohnivzdorná hlína, koryto, chem. značka thoria. – E. Nakažlivá choroba, člen 
mongolského kmene, bůžek lásky. – F. Chem. značka holmia, svatební květina, 
neplakej(hovorově), palivo. – G. Latinsky „umění“, značky sporáků, jednotka 
světelného toku, latinský pozdrav. – H. Roky, Zolův román, věnovat.  
I. I. díl tajenky.  
Svisle: 1. Zákop, německy „půl“. – 2. Dva draví ptáci. – 3. Římsky 950, 

mravovědec, na stém místě. – 4. Předchůdce Dukly Praha, první muž, spojka. – 

5. Část básně, náležící slonovi. – 6. Přestat, turecká řeka. – 7. Německý souhlas, 
jméno herce Fialy, důrazný zápor. – 8. Římsky 1050, veliká varná nádoba, 
přibližně. – 9. Zvýšený tón E, posvátný zákaz, římsky 501. – 10. Rokle, přípravek 
na malování pokojů. – 11. Výrobky mlékáren, beznohý živočich. – 12. Druh 
zeminy (slovensky), na jiné místo (básnicky), biblický mořeplavec. – 13. Část 
úst, obuv, SPZ Vsetína. – 14. Ošetřovat. – 15. Americký stát, jméno herce 

Nárožného. 
Nápověda: G.Ars, 6. Aras, 9. Tabu.                                                
Tajenka z minula: i letos budou vánoce 

                                                                  Připravil František Záloha  

       FARNÍČEK – ZPRAVODAJ FARNOSTI SV. MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU 
Redakční rada: P. Miroslav Dibelka, Mgr. Pavel Nášel,  

Mgr. Vít Němec, Ing. Libor Kučera  

VYCHÁZÍ 1X MĚSÍČNĚ, URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU, NEPRODEJNÉ 

REDAKCE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 

  Římskokatolická farnost Fryšták, P. I. Stuchlého 25, 763 16  FRYŠTÁK, tel: 577 911 005 

E-mail: farnicek@post.cz,     internet: http://www.farnostfrystak.cz. 

  Uzávěrka pro vaše příspěvky do 20. dne měsíce         Vyšlo 1. 12. 2012 v nákladu 250 ks. 
 

 

M Ě S Í Č N Í K  F R Y Š T Á C K É   F A R N O S T I 

10. R O Č N Í K  -  PROSINEC  2012 -  Č Í S L O  111 
 

 

 

 

 

 

 

 Z OBSAHU 

ADVENT 
JE CÍRKEV UNAVENÁ? 
POUTNÍ MÍSTA EVROPY 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 

VELKÉ VAROVÁNÍ 

Dne 6. prosince si připomínáme svátek  
patrona našeho kostela svatého Mikuláše. 
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