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DOPLŇOVAČKA NA ÚNOR 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Rodiče nás nabádají….dokončení v tajence 

1. Dědova matka. – 2. Hltat. – 3. Opaky odchodů. – 4. Dítě. – 5. Tisící díl 

celku. – 6. Matčin děda. – 7. Jméno Filipovské. – 8. Polštářek. – 9. 

Přihřívání. – 10. Správce rybníků. – 11. Oběžnice. – 12. Čas oběda. – 13. 

Den v týdnu. – 14. Falšovaný výrobek. – 15. Prohlašovaná nepravda. – 

16. Směs užívaná k výrobě svíček. – 17. Spodní část místnosti. – 18. 

Umíněnec. 

Tajenka z minula: přejeme vám aby vás rok 2013 nezklamal 

 

Ze života: 

 Každý člověk ví, kolik má smyslů, ale nesmysly ještě nikdo 

nespočítal. 

 Je dobré čas od času udělat si čas na nějakou zábavu. 

 Ne každý výmysl musí být nesmysl. 

 Vím, co mě bolí, ale nevím, co mě čeká. 

 Nicneděláním dospěješ jedině k nudě. 

 
                                                                 Připravil František Záloha 
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Ostatky Dona Bosca přivítáme ve 
Fryštáku ve středu 6. února 2013  
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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 
Drazí přátelé,  

Popeleční středou začínáme dobu postní, 

která nám vyplní následujících čtyřicet 

dnů. Při udělování popelce slyšíme slova  

„Čiňte pokání a věřte evangeliu!“ K čemu 

to jsme vyzýváni? Jde především o 

trpělivé a houževnaté odstraňování 

překážek, o kterých víme, že komplikují 

život mým bližním. Jde o usilování plnit 

to, co po mě žádá Bůh. O neustálé přijímání malých příkoří 

každodenního života.  Potom má nastoupit ochota přijmout Ježíšův 

program („věřte evangeliu“). Máme uvěřit Boží lásce. Otevřít se 

budoucnosti, kterou pro nás připravil. Nesmírnost Ježíšova utrpení 

naznačuje, jakou cenu má člověk v Božích očích. Ježíšův projekt 

záchrany každého člověka se každodenně uskutečňuje. Bůh je stále 

činný, stále v nás tvoří lásku, naději, víru, aby svět v nás a kolem nás 

se více podobal obrazu, ke kterému nás stvořil. Máme Ježíši vycházet 

vstříc, nebát se jeho požadavků, zůstat klidní v těžkostech, pomáhat 

si nést kříže a důvěřovat Bohu.             Váš otec Miroslav 

 

AKTUALITA 
Ve středu 6. února 2013 se na Stojanově gymnáziu Velehrad 

uskuteční ústřední kolo jubilejního 20. ročník soutěže „Bible a my“. 

Soutěž, do níž se každoročně zapojují desítky žáků základních a 

středních škol, si klade za cíl zejména podporu prohlubování znalostí 

a vědomostí žáků o „Knize knih“. Podle odhadů prošlo za uplynulých 

19 let trvání soutěže některým z jejích kol téměř 35 tisíc žáků nebo 

studentů. V minulém ročníku se zapojilo 4423 soutěžících ze 178 

základních a středních škol z celé ČR.                 

                                                                            www.ado.cz 

 
O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              

 Čím více se pije, tím větší je žízeň 

 Člověk jí, aby žil, nežije, aby jedl 

 Člověku, který se pohybuje celý den po vinárně, se říká číšník 

 Čím se oko napase, tím se žaludek nenakrmí 

 Čím víc se sladí, tím hůře se vstává od stolu 

 Dobrého člověka krčma zkazí a zlého nenapraví 

 Den bez vína je dnem bez slunce 

 Dělník je smrtelný, žízeň je věčná 

 Deset desítek je sto, ale někdy také pěkná „opička“ 

 Dobrá taková bolest, která se dá vyspat a pojest 

 Dokud jedna trnka, dotud řitka brnká 
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                                                                     KALENDÁRIUM ÚNOR 2013 
  2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 

  3.2. 4.neděle v mezidobí 

  5.2. Památka svaté Agáty 

  6.2. Památka svatého Pavla Mikiho a druhů 

10.2. 5.neděle v mezidobí 

13.2. Popeleční středa 

17.2. 1.neděle postní 

19.2. 7.neděle v mezidobí 

22.2. Svátek Stolce svatého Petra 

23.2. Památka svatého Polykarpa 

24.2. 2. neděle postní  

 

                    

 ROK SE SVATÝM CYRILEM A METODĚJEM - LEDEN 
1. neděle 

Bratři při svých cestách v jedné vesnici přesvědčili obyvatele, aby se 

neklaněli starému stromu a aby začali věřit skutečnému Bohu. 

2. neděle 

Cyril využil své skvělé znalosti cizích jazyků a vyluštil tajemný nápis 

na starém poháru z doby krále Šalamouna. 

3. neděle 

Na Velké Moravě vládl kníže Rostislav a hledal někoho, kdo by jeho lid 

naučil žít podle evangelia. 

4. neděle 

Byzantský císař Michal vyslyšel prosbu velkomoravského knížete 

Rostislava a povolal bratry Cyrila a Metoděje ze vzdáleného kláštera 

do hlavního města říše.                                                          -hn- 

  

UPOZORNĚNÍ 
Stojanovo gymnázium Velehrad pořádá pro zájemce o studium na 

této škole přípravné kurzy na přijímací zkoušky z matematiky a 

českého jazyka. Zájemci absolvují vstupní a výstupní test, výuka 

bude vedená v blocích podle tematických celků. Jsou určeny žákům 

devátých tříd a mají za cíl procvičit učivo matematiky a českého 

jazyka k přijímacím zkouškám na SGV. Nejedná se o přípravu na 

SCIO testy. Výuka bude probíhat v blocích a povedou ji vyučující 

Stojanova gymnázia. 

Kurzy budou probíhat ve dvou navazujících termínech: 16. února a 9. 

března. Je možné zúčastnit se obou termínů, případně zvolit jen 

jeden z nich. Cena jednoho kurzu je 100 korun a v ceně je oběd i 

malé občerstvení během dne.  

 

Přihlášky najdete na adrese www.sgv.cz/prijimaci-zkousky 

 

 

 

 

http://www.sgv.cz/prijimaci-zkousky
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – CZĘSTOCHOWA (POLSKO) 

  DOKONČENÍ 
V lednu 1771 se o dobytí pevnosti pokusili 

Rusové, ale obránci je pod velením 

Kazimierze Pułaskiho k nadšení celého 

Polska úspěšně odrazili. 

Po prvním dělení Polska roku 1772 však 

musela pevnost kapitulovat a do pevnosti 

vtáhla ruská posádka generála Golicina. 

Po druhém dělení Polska roku 1793 

Częstochowou obsadili Prusové. 

V listopadu 1806 dobyli pevnost Francouzi 

a roku 1809 se je odtud neúspěšně pokusili 

vystrnadit Rakušané. Po porážce Napoleona 

dobyla klášter po dvoudenním ostřelování 

dne 25. 3. 1813 ruská vojska, která také 

ihned zahájila z příkazu cara demontáž 

pevnosti, takže v červenci už nebyla schopna obrany. 

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie a Nalezení svatého Kříže byl 

přestavěn jako trojlodní bazilika po zničujícím požáru roku 1690 na 

místě původního halového kostela z let 1460-63. Věž kostela je se 

svými 106 metry nejvyšší kostelní věží v Polsku. Bohaté vnitřní zařízení 

je převážně barokní - fresky švédského malíře Karla Dankwarta (1693-

95), bohaté štuky Johanna Franze Krembse z Vratislavi. 

Hlavni oltář z let 1725-28 Adama Karingera podle plánů J.A.Buzziniho. 

Na něm umístěn zázračný obraz Matky Boží (nebo též Černé madony 

viz obrázek) o rozměrech 122x82 cm, který podle legendy namaloval 

sv.Lukáš Evangelista, pak jej získala císařovna sv. Helena, která jej 

věnovala svému synovi císaři Konstantinu Velikému. Prostřednictvím 

byzantského císaře Nikifora se později dostal ruskému knížeti Lvovi. 

Ten ho ukryl na zámku v Bełzu, kde ho získal Władyslaw Opolczyk. 

Obraz byl údajně těžce poškozen za husitského vpádu 16. 5. 1430 a 

poté z nařízení krále Vladislava II. Jagellonského v Krakově 

restaurován. Na základě moderních výzkumů se však zdá, že byl ve 

třicátých letech 15. století namalován zcela nově, jako tempera na 

snad původní lipové desce. Jiné legendy uvádějí původ obrazu z 

Byzance 6. století, další z Kyjevské Rusi 9. století, nechybí ani verze, že 

ve 13. století stál na oltáři v Uherském Hradišti.  

Klášter je srdcem katolického Polska a papež Jan Pavel II. jej poprvé 

navštívil už v červenci 1979. 

Dnešní město s bezmála 250.000 obyvateli vzniklo ze staré osady při 

brodu přes Wartu. Roku 1356 získala tato osada magdeburské městské 

právo, k jehož přenesení na nové město rozložené okolo kláštera došlo 

až po roce 1370, kdy zdejší území obdržel od krále Ludvíka l. 

Uherského Władyslaw Opolczyk.                                  připravil -pn- 
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DON BOSCO VE FRYŠTÁKU 
V rámci příprav na 200. výročí narození Dona Boska putují 

salesiánským světem ostatky tohoto "Otce a Učitele mládeže".  

Do Fryštáku, kolébky salesiánského díla v naší vlasti, doputují 

ostatky našeho zakladatele ve středu 6. února 2013. 

16. srpna 2015 uplyne 200 let od narození světce, ke kterému má 

hodně blízko nejen Salesiánská rodina, ale mnoho dalších dobrých lidí, 

kterým leží na srdci výchova dětí a mládeže, jejich víra, dobrý život i 

budoucnost. Hlavní představený salesiánů don Pascual Chávez 

Villanueva přišel s výzvou, aby Don Bosco před tímto jubileem 

navštívil všechna místa, kam se jeho salesiáni dostali. Celým 

salesiánským světem (salesiáni jsou ve 130 zemích) putují jeho 

ostatky. Pro členy Salesiánské rodiny to je výzva oživit svůj vztah k 

zakladateli díla a vzoru salesiánské životní cesty. Pro všechny ostatní, 

kterým leží za srdci mladá generace, je to příležitost svěřit Donu 

Boskovi, otci a učiteli mládeže, a jeho prostřednictvím Bohu, děti a 

mladé lidi: rodiny, ve kterých vyrůstají, vztahy, které vytvářejí, jejich 

víru a vzdělání. 

Po různých provinciích světa putuje buď velká skleněná urna, anebo 

socha s ostatky světce. Naši republiku navštíví socha Dona Boska a to 

ve dnech 1. – 13. února 2013. Socha je bronzová a je navržena a 

zhotovena italským sochařem Maurem Baldessarim. Je 1,6 m vysoká a 

váží 275 kg. Uvnitř sochy je schránka, která uchovává pravé předloktí 

Dona Boska. Socha do naší vlasti připutuje z Belgie a dále bude 

pokračovat do Rakouska. 

PROGRAM: 
13.00 hod - očekávaný příjezd - socha Dona Boska bude 

umístěna v kostele sv. Mikuláše před obětní stůl. 

Do 17.45 hod. bude příležitost k osobnímu pozdravení Dona 

Boska a k tiché modlitbě. 

17.45 hod. – pásmo o Donu Boskovi. 

18.15 hod. – Mše sv. k Donu Boskovi – hlavním celebrantem 

bude Mons. Jan Bosco Graubner, arcibiskup olomoucký. 

 

Na tuto návštěvu se můžeme připravovat touto modlitbou: 

 

Svatý Done Bosko, děkujeme Ti za všechno, co jsi pro mládež udělal.  

Děkujeme Ti, že se za mladé lidi u Boha dál přimlouváš  

a že i nám pomáháš žít a pracovat pro jejich spásu.  

Spolu s tebou jim u Boha vyprošujeme  

dobré rodinné zázemí, živé společenství církve,  

čisté, radostné a zodpovědné prožívání partnerských vztahů  

a kvalitní výchovně vzdělávací instituce,  

které by podpořily občanský i křesťanský rozvoj jejich osobnosti. 

Amen. 
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DOPIS Z MEXIKA (3.) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Milí přátelé, 

začal leden a to znamená, že už je nejvyšší  čas na můj další dopis. 

Prosinec  byl tady v Mexiku hlavně ve znamení  oslav  Panny Marie 

Guadalupské (La Virgen de Guadalupe) a samozřejmě také Vánoc (tzv. 

Mes Guadalupano – Navideño). První neděli adventní se uskutečnila 

pouť k Santuariu de Guadalupe (Peregrinacion al Santuario de 

Guadalupe). Panna Maria Guadalupská je patronkou celého Mexika a 

hodně ji tady uctívají. Všechny oslavy se konají s velkou pompou a 

musím říct, že Mexičani se opravdu radovat umí! (i bez tequily). Když 

jsme putovali městem, tak zpívali, křičeli, skandovali… a já samozřejmě 

s nimi. Protože jejich radost a smích jsou opravdu nakažlivé, a když se 

Mexičan směje, musíte se smát s ním. Také jsem se zúčastnila setkání 

dobrovolníků v Mexicali. Toto setkání bylo pro všechny dobrovolníky, 

kteří vykonávají svoji dobrovolnou službu v této zemi. Sešlo se nás 

něco málo přes dvacet. Účelem bylo více se poznat navzájem, sdělit si 

své zážitky a pocity s naší dobrovolné služby, z toho, co jsme prožili 

(každý dobrovolnik si měl připravit krátkou prezentaci o tom, co je 

náplní jeho dobrovolné služby), zahrát si hry a taky poklábosit. Bylo to 

pro mě hodně obohacující. Poznala jsem další nadšence, kteří, stejně 

jako já, opustili všechno - své rodiny, přátele, studium, práci, aby 

začali novou etapa svého života. Aby darovali kousek sebe, kousek z 

toho, co ví, umí, ze svých schopností a dovedností druhým. Po návratu 

salesiánští spolupracovníci skládali své sliby (Promesas de salesianos 

cooperadores). Je to super, že i tady v Mexiku existují  lidé, kteří se na 

zbytek svého života zavazují pomáhat a podporovat salesiány. Řádně 

jsme to oslavili. Teď si možná říkáte, že tady v Mexiku je to samá fiesta 

a máte v podstatě pravdu, protože hned  11. prosince nás čekala 

Velada Guadalupana (velada znamená v překladu večírek) – další 

oslava De la Virgen de Guadalupe a každé centrum si připravilo nějaké 

vystoupení. My (oratoř Dona Boska) jsme pro tuto příležitost nacvičili 

guadalupský tanec (La danza Guadalupana). Tančilo nás 6 děvčat a 

musím říct, že všechno klaplo, jak mělo. I když jsem z toho měla obavu 
a byla jsem nervozní, protože nejsem moc dobrá tanečnice. 
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO SALESIÁNA 
Přeji pěkný den z DISu všem 

čtenářům Farníčku a dovolte, 

abych se představil. Jmenuji se 

Jan Musil, avšak více jsem na 

DISu známý pod salesiánským 

řeholním jménem Štěpán. 

Vyrůstal jsem asi sto kilometrů od 

Fryštáku v tzv. bráně Moravského 

krasu - v Blansku. Pocházím, díky 

Bohu, z věřící rodiny a svým 

rodičům jsem vděčný za mnoho 

dobra. 

Nejen každoroční rodinná dovolená 

v šumavských lesích ve mně jako 

v dítěti zasela lásku k přírodě. 

Pobyt v přírodě je pro mě největší 

zálibou a vždy mě vede k úžasu 

nad krásou a nesamozřejmostí 

stvoření a k modlitbě vděčnosti.  Po obnovení skautské činnosti v roce 

1990 jsem se stal skautem a jsem jím dodnes. Několik let jsem vedl 

skautský oddíl a tak mi práce s mládeží byla blízká a viděl jsem ji 

jako smysluplnou a velmi potřebnou. Maturoval jsem na uměleckém 

gymnáziu v Brně. Poté jsem prožil rok a půl na civilní službě na 

Charitě v Blansku, kde jsem se věnoval zejména dvěma činnostem: 

pomáhal jsem při stavbě charitního domu a pečoval o nemocné a 

staré lidi.  

Už v dospívání mě velmi inspirovala osobnost Ježíše Krista, kterého 

se dodnes v jeho lásce k Bohu a lidem snažím následovat. Cítil jsem 

Boží povolání ke kněžství a tak spolu s touhou pracovat pro mladé lidi 

jsem nalezl salesiánský život. Ten jsem začínal ve středisku v Brně 

v Žabovřeskách, další rok jsem prožil v noviciátě pod Tatrami v 

Popradě. Teologii jsem studoval v Českých Budějovicích (kde by chtěl 

žít každý). Po druháku jsem byl na roční praxi v ostravském 

salesiánském středisku pro Romy a druhý rok praxe jsem prožil 

v africkém Súdánu. V září 2012 jsem dokončil studia teologie a 

nastoupil v DISu do programu Orientačních dnů. Tato práce v dobrém 

týmu a na dobré věci mě baví. Dá-li Bůh, tak mě tento rok čeká 

jáhenské a následně kněžské svěcení. Ve Fryštáku jsem si oblíbil 

okolní kopečky a lesy Hostýnských vrchů a začínám tu poznávat i milé 

a kreativní lidi a mám mezi nimi také své nové přátele.  

         

Těším se na viděnou někdy v DISu nebo v kostele. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 
Také letos proběhla v naší farnosti (tedy i v Lukovečku) – Tříkrálová 

sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita. Dne 3. 1. 2013 bylo na 

Městském úřadě ve Fryštáku zapečetěno 18 pokladniček. Skupinky 

koledníků chodily po Fryštáku a Lukovečku do 7. 1. 2013. V úterý 8. 

1. 2013 bylo rozpečetěno celkem 18 kusů pokladniček (z toho jedna 

byla nepoužitá – prázdná).  

Celkem 17 skupin koledníků letos vykoledovalo částku 87.306,-Kč. 

 

Skupinky      částka 

 1/ Markéta Halaštová    2.907,- Kč,  

 2/ Lubomír Fuksa     1.796,- Kč,  

 3/ Stanislav Skalička            10.945,- Kč,  

 4/ Emilie Zbranková    7.155,- Kč,  

 5/ Vlasta Konečná    3.262,- Kč,  

 6/ Libor Kučera     7.549,- Kč,  

 7/ David Odstrčil     3.915,- Kč,   

 8/ Alena Kočendová    6.052,- Kč,  

 9/ Iva Lauterkrancová    6.743,- Kč,   

10/ Markéta Poláková    3.738,- Kč,  

11/ Kateřina Václavková    4.959,- Kč,  

12/ Terezie Görigová    5.688,- Kč,  

13/ Martin Němec     6.266,- Kč,  

14/ Jana Jasenská     5.780,- Kč,  

15/ Magdalena Jasenská    2.934,- Kč,  

16/ Barbora Vaňharová    4.254,- Kč,  

17/ Jindřich Petřík     3.363,- Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtěžek sbírky bude i tentokrát použit pro sociálně potřebné. Zhruba 

polovina částky bude určena také pro naše občany. Děkujeme všem, 

kteří přispěli, i těm kteří sbírku prováděli a organizovali.                  

    Za Charitu – Jana Jasenská a Ludmila Görigová.   
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A jak probíhá Advent a Vánoce v Mexiku? 

Stejně jako u nás, jen s tím rozdílem, že adventní  věnec nemá  

4 svíčky, ale 5. Z toho 3 svíčky mají fialovou barvu, 1 svíčka je 

růžová a jedna bílá – ta se nachází uprostřed (viz obrázek). Tyto 

barvy jdou záměrně od nejtmavší po nejsvětlejší, což symbolizuje 

cestu od temnoty ke světlu – k narozeni Ježíše Krista. Je to moc 

hezká symbolika.  

Na závěr bych vám chtěla napsat něco málo z našeho komunitního 

života. Vztahy v komunitě nejsou vždycky ideální a ne vždy se všemi 

jejími členy vychazím dobře. Asi proto, že jsou to většinou samí 

chlapi (když nepočítám Margaritu) a ještě k tomu jsou “Mexicanos”. 

Ale myslím, že problémy jsou všude a je potřeba je překonávat. Jak 

mi řekla jedna señora, Mexicanos jsou přímí lidé, co mají na srdci 

nebo na jazyku to řeknou bez vytáček. Ale s ostatními jinak vycházím 

moc dobře. Lidé jsou tady velmi  otevření, milí a vděční. Vždycky, 

když se potkají, nechybí objetí, stisknutí ruky a políbení na tvář. 

Takových objetí jsem už obdržela nespočet, zvláště v této době 

vánoční. Spousta lidí mi říká, že když mě nemohou obejmout moji 

rodiče, tak oni to udělají za ně a velmi rádi a upřímně. A když někoho 

navštívím doma, vždycky mi řekne, tady je i tvůj domov, sem se 

můžeš kdykoliv vrátit! Takže už tu mám  několik domovů, maminek, 

tatínků, sester, brášků, babiček, ….  Citím jejich podporu a přijetí! 

Když je mi smutno, tak si řikám - neztrácej naději, vždycky je tu 

někdo, kdo na tebe myslí, třeba Bůh. 

Tak Vám všem na závěr mého dopisu chci říct, nikdy neztrácejte 

naději, Bůh je mezi námi, přišel na tento svět pro každého z nás a má 

nás všechny stejně rád. Je v každém z nás. A také Vás chci poprosit: 

zkusme v novém roce více myslet na druhé a více jim sloužit.  

A dělejme to se stejnou láskou a upřímností, jako bychom sloužili 

samotnému Bohu. 

          

                Všechny vás z Mexika zdraví Pája.  

 

 

  

 
 



volnivol 
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PODĚKOVÁNÍ  
V kněžském hrobě na 

fryštáckém hřbitově 

odpočívá jak většina 

místních duchovních 

správců, kteří ve Fryštáku 

působili v 19. a 20. století, 

tak i kněží – zdejších 

rodáků (salesiáni P. Vojtěch 

Frélich a P. Rudolf 

Chudárek). Až do poloviny 

loňského roku udržovali 

hrob manželé Mlýnkovi, pro 

které byla ale tato služba už náročná, a proto jsme se rozhodli do 

budoucna hrob zakrýt deskou pro zjednodušení údržby. Tento plán 

jsme bohužel prozatím nerealizovali, a protože hned po Mlýnkových 

nikdo z farnosti „štafetu“ nepřevzal, hrob nebyl delší dobu udržován. 

To byla škoda – vždyť i toto místo je vizitkou naší farnosti. Byl jsem 

proto moc rád, když jsem se dozvěděl, že se na podzim loňského 

roku našli další obětaví farníci, kteří se rozhodli vzít si úkol pečovat o 

místní kněžský hrob za svůj. Jsou jimi manželé Jenda a Maruška 

Doležalovi. Rád bych jim touto cestou za celou naši farnost vyjádřil 

upřímné Pán Bůh zaplať a velký dík za tuto jejich nezištnou a 

obětavou službu nejen zesnulým kněžím, ale i celé naší farnosti!                                                               

              otec Miroslav   

 

ADOPCE NA DÁLKU 
Vážení fryštáčtí příznivci adopce dětí na dálku, dovolujeme si vás 

informovat o průběžném stavu sbírky, která začala v listopadu 

minulého roku. K 21. lednu 2013 se sešlo celkem osm dárcovských 

archů z různých částí města a částka včetně zůstatku z minulé sbírky 

dosáhla výše 41.698,- Kč. Sbírku podpořilo zatím 104 občanů. Dne 

15. ledna jsme odeslali platby v celkové výši 22.900,- Kč za 

následující adoptované děti: Andriya Saver Louis 6000,- Kč, Nishal 

Winston D Cunha 6000,- Kč, Devasagay 6000,- Kč a Naik Prema 

4900,- Kč. Zbývající platby se uskuteční v březnu. V této době už 

budeme znát přesný výsledek sbírky a následně zveřejníme také 

potvrzení o platbách. Podle dosavadního průběhu předpokládáme, že 

zůstatek po odeslání všech plateb bude téměř totožný jako v minulém 

roce. Jsme moc rádi, že stále jsou v našem městě lidé, kteří žijí svůj 

přítomný, každodenní život podle moudrého doporučení svatého 

Františka Saleského: "Mysleme jen na to, abychom dnes konali 

dobro, a až přijde zítřek, bude se jmenovat dnešek a pak budeme 

myslet na něj."                                              organizátoři sbírky 
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POSTNÍ DOBA - ČTYŘICET DNŮ S JEŽÍŠEM 
Ve svém čtyřicetidenním trvání má postní doba nedocenitelnou a 

očividnou moc. Upomíná nás na určité události, které formovaly život 

a dějiny starého Izraele a které mají i pro nás hodnotu. Vzpomeňme 

například na čtyřicetidenní pobyt Mojžíše na hoře Sinaj, z něhož 

vzešel dar desek Zákona. Postní doba nás chce především pozvat, 

abychom prožili s Ježíšem oněch čtyřicet dní, které strávil v modlitbě 

a postu na poušti, ještě než začal veřejně působit. Na Popeleční 

středu také my začínáme společně s křesťany celého světa cestu 

reflexe a modlitby, na níž duchovně stoupáme na horu Kalvárii a při 

tom rozjímáme o ústředních tajemstvích naší víry. Tímto způsobem 

se připravujeme na to, abychom po tajemství kříže prožili velikonoční 

radost ze vzkříšení. 

VÝZVY POSTNÍ DOBY 
Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život prostoupit 

slovem Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, odkud 

přicházíme a kam máme směřovat, která cesta je správná a po které 

se máme v životě dát. Postní doba nabízí cestu, která nám pomůže 

otevřít oči a vidět svou slabost i otevřít srdce milosrdné lásce Krista. 

Postní doba nás vede blíže k Bohu, a tím nám také umožňuje hledět 

na své bližní a jejich potřeby novýma očima. Kdo se totiž začne dívat 

na Boha a na Kristovu tvář, uvidí i svého bližního jinýma očima, 

objeví jeho osobnost, odhalí, co mu je ku prospěchu a co mu naopak 

škodí, pozná jeho potřeby a trápení. 

PROČ SI V POSTNÍ DOBĚ NĚCO ODPÍRAT 
Jaký smysl má pro nás křesťany odpírat si to, co je samo o sobě 

dobré a užitečné? Bible a celá křesťanská tradice učí, že půst je 

velkou pomocí v předcházení zlému jednání a hříchu. Ježíš ukazuje 

hluboký smysl postu: pravý půst je v plnění vůle Nebeského otce, 

který „vidí i to, co je skryté“ (Mt. 6,18). Postní doba je příležitostí 

vrátit se k postní praxi, která pomáhá potlačit vlastní egoismus a 

otevřít srdce lásce k Bohu a bližnímu. Odříkání se materiálního 

pokrmu, sytícího tělo, připravuje člověka, aby naslouchal Kristu a sytil 

se jeho slovem spásy. Postem a modlitbou Bohu dovolujeme, aby 

přicházel On sám sytit nejhlubší hlad, který zakoušíme ve svém nitru: 

hlad a žízeň po Bohu. 

 

Postní doba je příležitostí  

k tomu, abychom se obrátili … 

… k lásce.  

 

Zpracováno podle knihy  

„365 dní s Benediktem XVI.“, 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.  

 

 

 

 

 



volnivol 
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rodiče, tak oni to udělají za ně a velmi rádi a upřímně. A když někoho 

navštívím doma, vždycky mi řekne, tady je i tvůj domov, sem se 

můžeš kdykoliv vrátit! Takže už tu mám  několik domovů, maminek, 

tatínků, sester, brášků, babiček, ….  Citím jejich podporu a přijetí! 

Když je mi smutno, tak si řikám - neztrácej naději, vždycky je tu 

někdo, kdo na tebe myslí, třeba Bůh. 

Tak Vám všem na závěr mého dopisu chci říct, nikdy neztrácejte 

naději, Bůh je mezi námi, přišel na tento svět pro každého z nás a má 

nás všechny stejně rád. Je v každém z nás. A také Vás chci poprosit: 

zkusme v novém roce více myslet na druhé a více jim sloužit.  

A dělejme to se stejnou láskou a upřímností, jako bychom sloužili 

samotnému Bohu. 

          

                Všechny vás z Mexika zdraví Pája.  
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DOPIS Z MEXIKA (3.) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Milí přátelé, 

začal leden a to znamená, že už je nejvyšší  čas na můj další dopis. 

Prosinec  byl tady v Mexiku hlavně ve znamení  oslav  Panny Marie 

Guadalupské (La Virgen de Guadalupe) a samozřejmě také Vánoc (tzv. 

Mes Guadalupano – Navideño). První neděli adventní se uskutečnila 

pouť k Santuariu de Guadalupe (Peregrinacion al Santuario de 

Guadalupe). Panna Maria Guadalupská je patronkou celého Mexika a 

hodně ji tady uctívají. Všechny oslavy se konají s velkou pompou a 

musím říct, že Mexičani se opravdu radovat umí! (i bez tequily). Když 

jsme putovali městem, tak zpívali, křičeli, skandovali… a já samozřejmě 

s nimi. Protože jejich radost a smích jsou opravdu nakažlivé, a když se 

Mexičan směje, musíte se smát s ním. Také jsem se zúčastnila setkání 

dobrovolníků v Mexicali. Toto setkání bylo pro všechny dobrovolníky, 

kteří vykonávají svoji dobrovolnou službu v této zemi. Sešlo se nás 

něco málo přes dvacet. Účelem bylo více se poznat navzájem, sdělit si 

své zážitky a pocity s naší dobrovolné služby, z toho, co jsme prožili 

(každý dobrovolnik si měl připravit krátkou prezentaci o tom, co je 

náplní jeho dobrovolné služby), zahrát si hry a taky poklábosit. Bylo to 

pro mě hodně obohacující. Poznala jsem další nadšence, kteří, stejně 

jako já, opustili všechno - své rodiny, přátele, studium, práci, aby 

začali novou etapa svého života. Aby darovali kousek sebe, kousek z 

toho, co ví, umí, ze svých schopností a dovedností druhým. Po návratu 

salesiánští spolupracovníci skládali své sliby (Promesas de salesianos 

cooperadores). Je to super, že i tady v Mexiku existují  lidé, kteří se na 

zbytek svého života zavazují pomáhat a podporovat salesiány. Řádně 

jsme to oslavili. Teď si možná říkáte, že tady v Mexiku je to samá fiesta 

a máte v podstatě pravdu, protože hned  11. prosince nás čekala 

Velada Guadalupana (velada znamená v překladu večírek) – další 

oslava De la Virgen de Guadalupe a každé centrum si připravilo nějaké 

vystoupení. My (oratoř Dona Boska) jsme pro tuto příležitost nacvičili 

guadalupský tanec (La danza Guadalupana). Tančilo nás 6 děvčat a 

musím říct, že všechno klaplo, jak mělo. I když jsem z toho měla obavu 
a byla jsem nervozní, protože nejsem moc dobrá tanečnice. 
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO SALESIÁNA 
Přeji pěkný den z DISu všem 

čtenářům Farníčku a dovolte, 

abych se představil. Jmenuji se 

Jan Musil, avšak více jsem na 

DISu známý pod salesiánským 

řeholním jménem Štěpán. 

Vyrůstal jsem asi sto kilometrů od 

Fryštáku v tzv. bráně Moravského 

krasu - v Blansku. Pocházím, díky 

Bohu, z věřící rodiny a svým 

rodičům jsem vděčný za mnoho 

dobra. 

Nejen každoroční rodinná dovolená 

v šumavských lesích ve mně jako 

v dítěti zasela lásku k přírodě. 

Pobyt v přírodě je pro mě největší 

zálibou a vždy mě vede k úžasu 

nad krásou a nesamozřejmostí 

stvoření a k modlitbě vděčnosti.  Po obnovení skautské činnosti v roce 

1990 jsem se stal skautem a jsem jím dodnes. Několik let jsem vedl 

skautský oddíl a tak mi práce s mládeží byla blízká a viděl jsem ji 

jako smysluplnou a velmi potřebnou. Maturoval jsem na uměleckém 

gymnáziu v Brně. Poté jsem prožil rok a půl na civilní službě na 

Charitě v Blansku, kde jsem se věnoval zejména dvěma činnostem: 

pomáhal jsem při stavbě charitního domu a pečoval o nemocné a 

staré lidi.  

Už v dospívání mě velmi inspirovala osobnost Ježíše Krista, kterého 

se dodnes v jeho lásce k Bohu a lidem snažím následovat. Cítil jsem 

Boží povolání ke kněžství a tak spolu s touhou pracovat pro mladé lidi 

jsem nalezl salesiánský život. Ten jsem začínal ve středisku v Brně 

v Žabovřeskách, další rok jsem prožil v noviciátě pod Tatrami v 

Popradě. Teologii jsem studoval v Českých Budějovicích (kde by chtěl 

žít každý). Po druháku jsem byl na roční praxi v ostravském 

salesiánském středisku pro Romy a druhý rok praxe jsem prožil 

v africkém Súdánu. V září 2012 jsem dokončil studia teologie a 

nastoupil v DISu do programu Orientačních dnů. Tato práce v dobrém 

týmu a na dobré věci mě baví. Dá-li Bůh, tak mě tento rok čeká 

jáhenské a následně kněžské svěcení. Ve Fryštáku jsem si oblíbil 

okolní kopečky a lesy Hostýnských vrchů a začínám tu poznávat i milé 

a kreativní lidi a mám mezi nimi také své nové přátele.  

         

Těším se na viděnou někdy v DISu nebo v kostele. 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – CZĘSTOCHOWA (POLSKO) 

  DOKONČENÍ 
V lednu 1771 se o dobytí pevnosti pokusili 

Rusové, ale obránci je pod velením 

Kazimierze Pułaskiho k nadšení celého 

Polska úspěšně odrazili. 

Po prvním dělení Polska roku 1772 však 

musela pevnost kapitulovat a do pevnosti 

vtáhla ruská posádka generála Golicina. 

Po druhém dělení Polska roku 1793 

Częstochowou obsadili Prusové. 

V listopadu 1806 dobyli pevnost Francouzi 

a roku 1809 se je odtud neúspěšně pokusili 

vystrnadit Rakušané. Po porážce Napoleona 

dobyla klášter po dvoudenním ostřelování 

dne 25. 3. 1813 ruská vojska, která také 

ihned zahájila z příkazu cara demontáž 

pevnosti, takže v červenci už nebyla schopna obrany. 

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie a Nalezení svatého Kříže byl 

přestavěn jako trojlodní bazilika po zničujícím požáru roku 1690 na 

místě původního halového kostela z let 1460-63. Věž kostela je se 

svými 106 metry nejvyšší kostelní věží v Polsku. Bohaté vnitřní zařízení 

je převážně barokní - fresky švédského malíře Karla Dankwarta (1693-

95), bohaté štuky Johanna Franze Krembse z Vratislavi. 

Hlavni oltář z let 1725-28 Adama Karingera podle plánů J.A.Buzziniho. 

Na něm umístěn zázračný obraz Matky Boží (nebo též Černé madony 

viz obrázek) o rozměrech 122x82 cm, který podle legendy namaloval 

sv.Lukáš Evangelista, pak jej získala císařovna sv. Helena, která jej 

věnovala svému synovi císaři Konstantinu Velikému. Prostřednictvím 

byzantského císaře Nikifora se později dostal ruskému knížeti Lvovi. 

Ten ho ukryl na zámku v Bełzu, kde ho získal Władyslaw Opolczyk. 

Obraz byl údajně těžce poškozen za husitského vpádu 16. 5. 1430 a 

poté z nařízení krále Vladislava II. Jagellonského v Krakově 

restaurován. Na základě moderních výzkumů se však zdá, že byl ve 

třicátých letech 15. století namalován zcela nově, jako tempera na 

snad původní lipové desce. Jiné legendy uvádějí původ obrazu z 

Byzance 6. století, další z Kyjevské Rusi 9. století, nechybí ani verze, že 

ve 13. století stál na oltáři v Uherském Hradišti.  

Klášter je srdcem katolického Polska a papež Jan Pavel II. jej poprvé 

navštívil už v červenci 1979. 

Dnešní město s bezmála 250.000 obyvateli vzniklo ze staré osady při 

brodu přes Wartu. Roku 1356 získala tato osada magdeburské městské 

právo, k jehož přenesení na nové město rozložené okolo kláštera došlo 

až po roce 1370, kdy zdejší území obdržel od krále Ludvíka l. 

Uherského Władyslaw Opolczyk.                                  připravil -pn- 
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DON BOSCO VE FRYŠTÁKU 
V rámci příprav na 200. výročí narození Dona Boska putují 

salesiánským světem ostatky tohoto "Otce a Učitele mládeže".  

Do Fryštáku, kolébky salesiánského díla v naší vlasti, doputují 

ostatky našeho zakladatele ve středu 6. února 2013. 

16. srpna 2015 uplyne 200 let od narození světce, ke kterému má 

hodně blízko nejen Salesiánská rodina, ale mnoho dalších dobrých lidí, 

kterým leží na srdci výchova dětí a mládeže, jejich víra, dobrý život i 

budoucnost. Hlavní představený salesiánů don Pascual Chávez 

Villanueva přišel s výzvou, aby Don Bosco před tímto jubileem 

navštívil všechna místa, kam se jeho salesiáni dostali. Celým 

salesiánským světem (salesiáni jsou ve 130 zemích) putují jeho 

ostatky. Pro členy Salesiánské rodiny to je výzva oživit svůj vztah k 

zakladateli díla a vzoru salesiánské životní cesty. Pro všechny ostatní, 

kterým leží za srdci mladá generace, je to příležitost svěřit Donu 

Boskovi, otci a učiteli mládeže, a jeho prostřednictvím Bohu, děti a 

mladé lidi: rodiny, ve kterých vyrůstají, vztahy, které vytvářejí, jejich 

víru a vzdělání. 

Po různých provinciích světa putuje buď velká skleněná urna, anebo 

socha s ostatky světce. Naši republiku navštíví socha Dona Boska a to 

ve dnech 1. – 13. února 2013. Socha je bronzová a je navržena a 

zhotovena italským sochařem Maurem Baldessarim. Je 1,6 m vysoká a 

váží 275 kg. Uvnitř sochy je schránka, která uchovává pravé předloktí 

Dona Boska. Socha do naší vlasti připutuje z Belgie a dále bude 

pokračovat do Rakouska. 

PROGRAM: 
13.00 hod - očekávaný příjezd - socha Dona Boska bude 

umístěna v kostele sv. Mikuláše před obětní stůl. 

Do 17.45 hod. bude příležitost k osobnímu pozdravení Dona 

Boska a k tiché modlitbě. 

17.45 hod. – pásmo o Donu Boskovi. 

18.15 hod. – Mše sv. k Donu Boskovi – hlavním celebrantem 

bude Mons. Jan Bosco Graubner, arcibiskup olomoucký. 

 

Na tuto návštěvu se můžeme připravovat touto modlitbou: 

 

Svatý Done Bosko, děkujeme Ti za všechno, co jsi pro mládež udělal.  

Děkujeme Ti, že se za mladé lidi u Boha dál přimlouváš  

a že i nám pomáháš žít a pracovat pro jejich spásu.  

Spolu s tebou jim u Boha vyprošujeme  

dobré rodinné zázemí, živé společenství církve,  

čisté, radostné a zodpovědné prožívání partnerských vztahů  

a kvalitní výchovně vzdělávací instituce,  

které by podpořily občanský i křesťanský rozvoj jejich osobnosti. 

Amen. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 
Drazí přátelé,  

Popeleční středou začínáme dobu postní, 

která nám vyplní následujících čtyřicet 

dnů. Při udělování popelce slyšíme slova  

„Čiňte pokání a věřte evangeliu!“ K čemu 

to jsme vyzýváni? Jde především o 

trpělivé a houževnaté odstraňování 

překážek, o kterých víme, že komplikují 

život mým bližním. Jde o usilování plnit 

to, co po mě žádá Bůh. O neustálé přijímání malých příkoří 

každodenního života.  Potom má nastoupit ochota přijmout Ježíšův 

program („věřte evangeliu“). Máme uvěřit Boží lásce. Otevřít se 

budoucnosti, kterou pro nás připravil. Nesmírnost Ježíšova utrpení 

naznačuje, jakou cenu má člověk v Božích očích. Ježíšův projekt 

záchrany každého člověka se každodenně uskutečňuje. Bůh je stále 

činný, stále v nás tvoří lásku, naději, víru, aby svět v nás a kolem nás 

se více podobal obrazu, ke kterému nás stvořil. Máme Ježíši vycházet 

vstříc, nebát se jeho požadavků, zůstat klidní v těžkostech, pomáhat 

si nést kříže a důvěřovat Bohu.             Váš otec Miroslav 

 

AKTUALITA 
Ve středu 6. února 2013 se na Stojanově gymnáziu Velehrad 

uskuteční ústřední kolo jubilejního 20. ročník soutěže „Bible a my“. 

Soutěž, do níž se každoročně zapojují desítky žáků základních a 

středních škol, si klade za cíl zejména podporu prohlubování znalostí 

a vědomostí žáků o „Knize knih“. Podle odhadů prošlo za uplynulých 

19 let trvání soutěže některým z jejích kol téměř 35 tisíc žáků nebo 

studentů. V minulém ročníku se zapojilo 4423 soutěžících ze 178 

základních a středních škol z celé ČR.                 

                                                                            www.ado.cz 

 
O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              

 Čím více se pije, tím větší je žízeň 

 Člověk jí, aby žil, nežije, aby jedl 

 Člověku, který se pohybuje celý den po vinárně, se říká číšník 

 Čím se oko napase, tím se žaludek nenakrmí 

 Čím víc se sladí, tím hůře se vstává od stolu 

 Dobrého člověka krčma zkazí a zlého nenapraví 

 Den bez vína je dnem bez slunce 

 Dělník je smrtelný, žízeň je věčná 

 Deset desítek je sto, ale někdy také pěkná „opička“ 

 Dobrá taková bolest, která se dá vyspat a pojest 

 Dokud jedna trnka, dotud řitka brnká 
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                                                                     KALENDÁRIUM ÚNOR 2013 
  2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 

  3.2. 4.neděle v mezidobí 

  5.2. Památka svaté Agáty 

  6.2. Památka svatého Pavla Mikiho a druhů 

10.2. 5.neděle v mezidobí 

13.2. Popeleční středa 

17.2. 1.neděle postní 

19.2. 7.neděle v mezidobí 

22.2. Svátek Stolce svatého Petra 

23.2. Památka svatého Polykarpa 

24.2. 2. neděle postní  

 

                    

 ROK SE SVATÝM CYRILEM A METODĚJEM - LEDEN 
1. neděle 

Bratři při svých cestách v jedné vesnici přesvědčili obyvatele, aby se 

neklaněli starému stromu a aby začali věřit skutečnému Bohu. 

2. neděle 

Cyril využil své skvělé znalosti cizích jazyků a vyluštil tajemný nápis 

na starém poháru z doby krále Šalamouna. 

3. neděle 

Na Velké Moravě vládl kníže Rostislav a hledal někoho, kdo by jeho lid 

naučil žít podle evangelia. 

4. neděle 

Byzantský císař Michal vyslyšel prosbu velkomoravského knížete 

Rostislava a povolal bratry Cyrila a Metoděje ze vzdáleného kláštera 

do hlavního města říše.                                                          -hn- 

  

UPOZORNĚNÍ 
Stojanovo gymnázium Velehrad pořádá pro zájemce o studium na 

této škole přípravné kurzy na přijímací zkoušky z matematiky a 

českého jazyka. Zájemci absolvují vstupní a výstupní test, výuka 

bude vedená v blocích podle tematických celků. Jsou určeny žákům 

devátých tříd a mají za cíl procvičit učivo matematiky a českého 

jazyka k přijímacím zkouškám na SGV. Nejedná se o přípravu na 

SCIO testy. Výuka bude probíhat v blocích a povedou ji vyučující 

Stojanova gymnázia. 

Kurzy budou probíhat ve dvou navazujících termínech: 16. února a 9. 

března. Je možné zúčastnit se obou termínů, případně zvolit jen 

jeden z nich. Cena jednoho kurzu je 100 korun a v ceně je oběd i 

malé občerstvení během dne.  

 

Přihlášky najdete na adrese www.sgv.cz/prijimaci-zkousky 

 

 

 

 

http://www.sgv.cz/prijimaci-zkousky


- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOPLŇOVAČKA NA ÚNOR 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Rodiče nás nabádají….dokončení v tajence 

1. Dědova matka. – 2. Hltat. – 3. Opaky odchodů. – 4. Dítě. – 5. Tisící díl 

celku. – 6. Matčin děda. – 7. Jméno Filipovské. – 8. Polštářek. – 9. 

Přihřívání. – 10. Správce rybníků. – 11. Oběžnice. – 12. Čas oběda. – 13. 

Den v týdnu. – 14. Falšovaný výrobek. – 15. Prohlašovaná nepravda. – 

16. Směs užívaná k výrobě svíček. – 17. Spodní část místnosti. – 18. 

Umíněnec. 

Tajenka z minula: přejeme vám aby vás rok 2013 nezklamal 

 

Ze života: 

 Každý člověk ví, kolik má smyslů, ale nesmysly ještě nikdo 

nespočítal. 

 Je dobré čas od času udělat si čas na nějakou zábavu. 

 Ne každý výmysl musí být nesmysl. 

 Vím, co mě bolí, ale nevím, co mě čeká. 

 Nicneděláním dospěješ jedině k nudě. 

 
                                                                 Připravil František Záloha 
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Ostatky Dona Bosca přivítáme ve 
Fryštáku ve středu 6. února 2013  
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