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KŘÍŽOVKA NA PRÁZDNINY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vodorovně: A.  I. díl tajenky. – B. Druh ořechu, malý motor, druh lihoviny. –  

C. Malá část úst, filipínská sopka, moravské město. – D. Francouzsky „umění“, 

II. díl tajenky, pobídka. – E. Řeka v Kanadě, mužské jméno, větná spojka, 
chrámová loď, poděkování. – F. Cizí muž. jméno, SPZ Prahy, belgické město, 
horníkovo pracoviště, podnik ve Fulneku. – Latinsky „zpívám“, svítilna (nářečí), 
skladba pro devět hlasů. – H. Záporová spojka, německy „vrchní“, latinsky 
„hněv“, drobná mince starých Řeků, hornatý himálajský kraj. – I. III. díl 
tajenky. 
 Svisle: 1. Bulharská řeka. – 2. Zástěna. – 3. Ženský hlas. – 4. Okapový žlab, 

stůj. – 5. Papoušek, zkr. miliampéru, ta i ona. – 6. Včelí produkt, oděv. – 7. Bílý 

leknín, francouzská řeka. – 8. Značka elektrospotřebičů, župa v Maďarsku, 
chemická značka titanové běloby. – 9. Štíhlý strom, stát Jižní Ameriky. – 10. 
Mexická řeka, ženské domácí jméno, korýš. – 11. Chemický prvek (Se), 
východoasijská řeka. – 12. Čínská loutna, afroasiati. – 13. Větné spojení, oděvní 
tvorba, bájný pták. – 14. Srst nad kopyty, značka mraženého krému. – 15. Druh 
koření, cizí označení Dunaje. – 16. Druh nádoby. – 17. Lakomství. 

Nápověda: C. Apo, E. Rat, H. Ober, 8. Vas, 11. Onon. 

Tajenka z minula: …odpovídat chytře na hloupé otázky 

Připravil František Záloha 
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V neděli 2. června přistoupilo v našem 
kostele k prvnímu svatému přijímání 10 dětí. 
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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 
Čekají nás dovolené a prázdniny a 

to je jedno z nejpěknějších čekání, 

které prožíváme. I Ježíš viděl 

velkou únavu svých učedníků  

a proto jim řekl: „Pojďte někam na 

opuštěné místo a trochu si 

odpočiňte.“ V dnešní době je 

docela problém najít nějaké 

opuštěné místo, protože v záplavě 

lidí si obvykle neodpočineme.  

Proto se stále více šíří nápad vyhledávat klid a pohostinnost klášterů 

a tam si doslova odpočinout a hlavně spočinout v duchovní atmosféře 

místa a meditovat o sobě, Bohu a lidech a urovnávat si myšlenky, 

které byly rozlítané, do jednoho důležitého tématu: proč žiji, jak žiji, 

pro koho žiji. „Zůstaňte v mé lásce“, říká nám Ježíš a to je to nejlepší, 

co můžeme v letních měsících udělat. 

 

S Ježíšovou láskou v srdci prožívat rodinné chvíle s nejbližšími 

obohatí i ty druhé. A tak si skutečně nejlépe odpočineme. 

Požehnané prázdninové dny všem přeje otec Miroslav 

 

 

Také Farníček přeje všem svým čtenářům pokud možno klidné a 

spokojené prožití prázdnin a dovolených a vyprošuje Vám ochranu 

Matky  Boží, Panny Marie a našich svatých patronů Cyrila a Metoděje. 

Věříme, že po prázdninách se budeme opět společně setkávat 

nejenom na pravidelných mších svatých v našem kostele, ale také na 

dalších akcích našeho farního společenství. 

   A nezapomeňte, že už v září nás čeká Staříčkova pouť.  

-red- 

 

O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 Lépe chutná pití, které je zadarmo 

 Lepší břicho z piva než hrb z práce 

 Milencům a koním chutná seno jinak 

 Máslem kaši nepokazíš 

 Nedbám o velký hrnec, když se z malého najím 

 Náklonnost k alkoholu přivádí na šikmou plochu 

 Ne vždy žaludku prospívá, co na jazyku sladívá 

 Nepokoušej se utopit smutek v rumu, umí plavat 

 Není potřeba paměti, abychom poznali dobrá vína 

 Nejsem v obličeji červený proto, že piji, ale proto, že se za to 

stydím 
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                                                           KALENDÁRIUM PRÁZDNINY 2013 
 ČERVENEC 

  3.7. Svátek svatého Tomáše, apoštola  

  5.7. Slavnost svatých Cyrila a Metoděje 

  7.7. 14. neděle v mezidobí 

11.7. Svátek svatého Benedikta 

14.7. 15. neděle v mezidobí 

21.7. 16. neděle v mezidobí 

22.7. Památka svaté Marie Magdalény 

25.7. Svátek svatého Jakuba, apoštola 

26.7. Památka svatého Jáchyma a Anny 

28.7. 17. neděle v mezidobí 

29.7. Památka svaté Marty 

31.7. Památka svatého Ignáce z Loyoly 

SRPEN 

  1.8. Památka svatého Alfonsa z Liguori 

  4.8. 18. neděle v mezidobí 

  6.8. Svátek Proměnění Páně 

  8.8. Památka svatého Dominika 

10.8. Svátek svatého Vavřince 

11.8. 19. neděle v mezidobí 

14.8. Památka svatého Maxmiliána Marie Kolbeho 

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

18.8. 20. neděle v mezidobí 

20.8. Památka svatého Bernarda 

21.8. Památka svatého Pia X. 

22.8. Památka Panny Marie Královny 

24.8. Svátek svatého Bartoloměje, apoštola 

25.8. 21. neděle v mezidobí 

27.8. Památka svaté Moniky 

28.8. Památka svatého Augustina 

29.8. Umučení svatého Jana Křtitele 

                      POZVÁNKA NA POUŤ KE SVATÉ ANNĚ 

A protože Farníček znovu vyjde až začátkem 

září, máme pro vás ještě jednu pozvánku. Chtěli 

bychom připomenout, že v tradičním termínu v 

neděli kolem svátku svaté Anny (tentokrát asi 

28. 7.) se uskuteční v Lukovském u sochy svaté 

Anny pouť naší farnosti.  

Přesný termín i čas pouti se dozvíte od otce 

Miroslava v ohláškách. Věříme, že i Vy svou 

účastí letos podpoříte tuto novodobou tradici a 

už se na Vás moc těšíme.                                    

  -pn- 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – SANTIAGO (ŠPANĚLSKO) 
 

Další zastávkou na naší dlouhé cestě 

po nejvýznamnějších evropských 

poutních místech bude španělské 

(galicijské) město Santiago de 

Compostela. Už od středověku je 

hned po Římu nejnavštěvovanějším 

poutním místem našeho kontinentu.  

 

Město Santiago de Compostela bylo založeno na přelomu 4. a 5. století. 

Jeho název je odvozen z latinského Campus Stellae – „hvězdné pole“  

a později byl zkomolen na Compostela. V 9. století zde byly objeveny 

údajné ostatky svatého Jakuba Staršího, jednoho z dvanácti apoštolů. 

Od vrcholného středověku až dodnes patří Santiago k nejvýznamnějším 

katolickým poutním místům. Ve zdejší katedrále jsou uloženy ostatky 

svatého Jakuba Staršího, který se ve španělštině jmenuje Santiago. 

Katedrála je cílem Svatojakubské pouti, ve španělštině El Camino de 

Santiago. Historie pouti navazuje na legendu, podle které byl svatý 

Jakub Starší jako jeden z Kristových učedníků poslán konat misijní 

činnost na Pyrenejský poloostrov. Po návratu byl popraven v 

Jeruzalémě, ale jeho ostatky byly přeneseny zpět do místa jeho 

misijního působení. V roce 813 objevil biskup Teodomiro náhrobek s 

ostatky svatého Jakuba Staršího a jeho dvou žáků. Ostatky byly 

pravděpodobně vyplaveny mořem na španělském pobřeží. Do moře 

byly hozeny po Jakubově smrti z obavy před zneuctěním. Svatý Jakub 

byl pro tehdejší obyvatele Španělska významnou duchovní oporou. 

Dokazuje to legenda z doby boje španělských křesťanů proti 

muslimům, kteří v 8. století ovládali skoro celý iberský poloostrov. 

Legenda praví, že svatý Jakub se objevil na koni, aby křesťanům 

pomohl v téměř prohrané bitvě.  

A tak není divu, že se toto město stalo nejvýznamnějším poutním 

místem středověké Evropy. Místo pohřbení bylo zapomenuto, v roce 

813 však poustevník Pelagius spatřil na hoře Liberedón nebeská světla 

a uslyšel zpěv andělů. Místu se proto začalo říkat Compostela. Pravost 

mučedníkova hrobu byla potvrzena a 25. červenec se stal dnem svátku 

sv. Jakuba. Když tento den připadne na neděli, nastává tzv. Svatý 

(compostelský) rok, kdy se otevírá brána vedoucí přímo k hrobu sv. 

Jakuba. Kvůli rostoucímu přílivu poutníků byl v roce 1075 vystavěn 

nový kostel nad apoštolským hrobem, k dalšímu vystavění došlo v 

letech 1100-1140 a roku 1188 vzniklo západní atrium nazývané Porta 

de la Gloria (snad nejcennější výtvor evropského sochařství ve 

12.stol.). Hlavní průčelí bylo zcela přebudováno v baroku. 
-pokračování příště- 
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                                                   PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ VE FRYŠTÁKU  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V neděli 2. června při mši svaté v 10 hodin přistoupilo 10 dětí z naší 

farnosti poprvé ke svatému přijímání. Byli to Helena Hvozdenská, 

Eliška Chudárková, Petr Juráň, Jiří Karásek, Filip Krčma, Tomáš Macík, 

Adéla Málková, Monika Remešová, Jan Slovák a Jiří Galasovský. Děti, 

ale i jejich rodiče také v předvečer slavnosti přistoupily ke svaté 

zpovědi. Věříme, že slavnostní nálada, která provázela mši svatou, 

zůstane v myslích dětí i nadále, a že je budeme společně s jejich rodiči 

vídat alespoň na pravidelných nedělních mších svatých. Protože jinak 

(pokud tím bylo splněno „zbožné přání“ prarodičů) by asi přijetí této 

svátosti nemělo pro tyto děti větší smysl. Takže nezapomeňte i vy na 

ně apelovat a připomínat jim potřebu mše svaté a svatého přijímání. 

Jedině tak se může jejich náboženský život rozvíjet i v budoucnu. A 

tím nejlepším způsobem, jak děti motivovat je samozřejmě společná 

rodinná návštěva mše svaté. (Mimochodem počty dětí chodících do 

náboženství a přistupujících k prvnímu svatému přijímání ve Fryštáku 

jsou stále nižší. Silné ročníky jsou pryč a lepší to asi nebude ani 

v příštích letech. Důležitější však je, aby přijetí svátosti prvního 

svatého přijímání nebylo pro tyto děti zároveň přijímáním posledním.  

A to už bohužel mohou ovlivnit většinou jen rodiče… ).               -pn- 
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RESTITUCE CÍRKEVNÍHO MAJETKU 
Dne 3. června 2013 byly rozhodnutím Ústavního soudu zamítnuty 

stížnosti na zákon o majetkovém narovnání s církvemi.  

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner k tomu vydal toto prohlášení. 

 

Takové rozhodnutí Ústavního soudu jsem očekával 

a jsem rád, že zaznělo. Vítám i skutečnost, že bylo 

škrtnuto slovíčko „spravedlivý“, protože během 

všech jednání jsme věděli, že děláme ústupky vůči 

státu jako projev dobré vůle. Jsem rád, že 

nemusíme dál ztrácet energii nerozumným 

handrkováním a můžeme se plně věnovat službě 

Bohu i lidem v duchu evangelia. Vím, jak velká 

zodpovědnost na nás nyní leží.  

Těším se, že po odložení majetkových sporů se 

podaří navázat širokou spolupráci s lidmi dobré vůle na pozvednutí 

duchovní i mravní úrovně společnosti, na budování skutečných hodnot 

a na službu dětem, kterým je třeba pro zdravý rozvoj zajistit lepší 

životní prostředí (mravní a kulturní), na službu starým a slabým, 

protože podle této služby se poznává společenská úroveň národa. 

     Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 

 

VELEHRADSKÉ PŘEPISOVÁNÍ BIBLE 2013 
Ve dnech 4. – 5. července se bude 

na Velehradě již podeváté 

přepisovat Bible. Projekt Ruční 

přepisování Bible na Velehradě 

zahájilo České katolické biblické dílo 

a letos poprvé na něj naváže 

Římskokatolická farnost Velehrad. 

„V letošním ročníku budeme poprvé 

přepisovat texty Nového zákona,  

a to evangelia sv. Matouše, Marka, Lukáše a Jana, podle překladu 

Václava Bognera,“ uvedla Petra Číhalová z Velehradského domu sv. 

Cyrila a Metoděje. V předchozích letech bylo opsáno 5 knih 

Mojžíšových, Žalmy, proroci Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, 12 

malých proroků nebo mudroslovné knihy. Opisovat může najednou šest 

lidí, pro děti pak budou připravena témata textů k výtvarnému 

zpracování. K nahlédnutí budou i dříve přepsané knihy a každý 

zúčastněný získá pamětní list. Ručního přepisování Bible se může 

zúčastnit kdokoli, a to 4. 7. od 13 do 22 hodin a 5. 7. od 8 do 14 hodin 

v prostorách multifunkčního Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje. 

Ten vznikl rekonstrukcí bývalých hospodářských objektů sýpky a 

konírny velehradského kláštera.                                    www.ado.cz 
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OPRAVA KROVU KOSTELA 

Na jaře letošního roku jsme 

zahájili druhou etapu rekonstrukce 

krovu našeho kostela. Předpoklad 

nákladů na druhou etapu byl  

v celkové výši 940  000,- Kč.  

Rekonstrukci provádí firma RAPOS 

s.r.o. z Holešova. Na všechny 

práce dohlíží přísné oko stavebního 

dozoru Ing. Víta Kolmačky ze Zlína 

a zástupců památkového úřadu 

Ing. Olgy Gajdošíkové a Ing. 

Ladislava Buchty, čímž jim všem 

chci poděkovat za vstřícný a 

korektní přístup při řešení mnoha 

problémů. 

Při vlastní realizaci jsme zjistili, že celkové náklady na letošní etapu 

se vyšplhají díky skrytým defektům krovu na 1 320 000 Kč. K této 

částce musíme přičíst náklady na nátěr fasády, omítnutí již osekaných 

částí fasády a náklady na stavební dozor a nutné dodatky projektu. 

Celková částka za práce realizované v tomto roce se dostane na 

1 520 000 Kč. Město Fryšták přispělo na rekonstrukci celkovou 

částkou 376 239,- Kč, za což vyjadřuji velké poděkování 

zastupitelstvu města. Z dalších dotací předpokládáme příjem z fondu 

Regenerace městských památkových zón a to ve výši 200 000 Kč. 

Rovněž máme požádáno na dotaci z Fondu kultury Zlínského kraje. 

V současné době však nemáme oficiální informaci o celkové výši této 

dotace. Do těchto dnů máme uhrazeno cca 880 000 Kč. Tedy na 

doplacení již provedeného objemu prací zbývá uhradit ještě 640 000 

Kč. Pokud vše dopadne podle předpokladů, tak ještě musíme získat 

asi 250 000 Kč. Tuto částku musíme uhradit do konce září. Mimo tyto 

platby nás ovšem nikdo nezbaví povinnosti platit náklady za energie a 

za drobné náklady spojené s chodem kostela a farnosti. I přes velký 

finanční tlak, který v současné době máme, připravujeme další, snad 

již poslední etapu obnovy krovu. Hluboce si vážíme Vašich finančních 

příspěvků v pravidelných i mimořádných sbírkách a všem, kteří 

přispěli jakoukoliv částkou na obnovu, vyslovujeme opravdu upřímné 

„Pán Bůh zaplať“. Ubezpečujeme Vás, že s  těmito prostředky se 

snažíme zacházet maximálně zodpovědně a hospodárně. 

Uvědomujeme si, že náš kostel je nejstarší kulturní památkou 

v našem městě a cítíme za něj zodpovědnost a děláme vše, jak 

nejlépe umíme. S plnou zodpovědností si troufám tvrdit, že všechny 

již provedené práce byly nezbytné a byly provedeny v logickém celku 

se zřetelem na co nejnižší celkové náklady. 
     ing. Jan Košák, člen ekonomické rady 
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P. VOJTĚCH KODET VE ZLÍNĚ 
V sobotu 15. 6. 2013 se konala duchovní obnova v Kongresovém 

centru ve Zlíně pod vedením P. Vojtěcha Kodeta na téma  

„Eucharistie - tajemství života“.  

Na programu byly tři přednášky. Otec Kodet se nás v nich snažil 

vtáhnout do tajemství eucharistie. Snažil se v nás probudit touhu, 

stále více hledat v tomto daru jednak Krista samého, tak i tajemství   

i našeho života. Svoji přednášku začal připomínkou slov sv. Augustina  

„Jestli vy sami jste tělem Kristovým, pak na eucharistickém stole leží 

vaše vlastní tajemství“. Dále pokračoval skrze text podobenství  

o hostině z Mt 12 a text o Ježíši a hříšnici v domě farizeově z L 7  

a rozprostřel před námi těmito příběhy obraz eucharistické hostiny, 

ve které se dotýká nebe země, ve které přichází nebeský Ženich, ke 

své snoubence - Církvi. Uplatnil na tomto základě i rozměr osobního 

vztahu Krista s každou lidskou duší, která mu jde vstříc a miluje Ho. 

Skrze slova, které jsme od něj slyšeli, jsme mohli cítit jeho duchovní 

ukotvení v učení velkých karmelitánských mystiků a jeho touhu 

přiblížit nám celou šířku a hloubku lásky Ježíše k nám.   

Otec Kodet tak činil jako zkušený exercitátor a prokládal přednášky 

pro udržení pozornosti svědectvími a příběhy.  

Myslím si (po zkušenosti s rozhovory s účastníky obnovy), že se mu 

podařilo mnohé zaujmout. Na závěr svých přednášek otec Kodet  

pokorně řekl: „Všechny řeči jsou nic proti tomu, že my můžeme do 

tohoto tajemství vstoupit (do tajemství eucharistie – pozn.). Možná 

maličko víc rozumíme některým věcem. Kdyby se trochu víc rozhořela 

naše srdce pro Toho, který nás miluje víc než naše matka, který za 

nás dal úplně všechno, a prožili jsme v tomto duchu slavení 

eucharistie, nebyli jsme tu zbytečně“. Na závěr obnovy pak byla 

tradičně sloužena mše svatá. 

Peníze ze sbírky při mši svaté byly poskytnuty na evangelizační 

aktivity otce Vojtěcha Kodeta.                                  připravil -lk- 
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DOPIS Z MEXIKA (7.) 

Milí čtenáři mých dopisů,  
tak konečně posílám jeden „řádný“ dopis, totiž s tečkami a čárkami 

(pozn.: redakce všechny dopisy naší mexické dobrovolnice vždy 

pečlivě přepisovala i s českou diakritikou – tak jste snad nic 

nepoznali), protože mi konečně (asi po 5 měsících) vrátili můj 

počítač, který se mi asi po dvou měsících mého pobytu porouchal. Je 

to už můj osmý dopis! Tak snad si ho náležitě užijte!  

Do konce mé dobrovolné služby mi tedy již zbývají jen dva měsíce, 

ale myslí, že to budou dva nejnáročnější měsíce tady v Mexiku. 

Protože jsme v plném proudu příprav na VAFEJE (Vacaciones Felices 

con Jesús – Veselé prázdniny s Ježíšem), které se budou odehrávat 

celý červenec, tedy poslední měsíc mého „dobrovolničení“, tak 

doufám, že si ho náležitě užiji…..Moc se na to těším, bude to měsíc 
plný aktivit, her, zábavy a hlavně dětí! 

Bude se mi odjíždět velmi těžko, kdybych neměla závazky tam u nás 

doma, zůstala bych tu ještě jeden rok…. Protože cítím, že tu mám své 

pevné místo a španělština již pro mě není žádným problémem (tedy 

skoro žádným). Už se tu začíná pěkně oteplovat a začíná vylézat 

různá havěť – krysy, štíři, šváby, pavouci, zmije, ještěrky - a nejen 

venku, ale i v domácnostech, takže se Vám může stát (jako se to 

stalo mě), že se sprchujete a po stěně leze pavouk (ne pavouček, ale 

pavouk), štír, ….a jejich štípnutí je nebezpečné. Denně tu tančíme 
mambo, to když zašlapujeme šváby.  A taky je tu pěkně sucho, ne a 

ne zapršet, všechna voda spadla tam u nás v ČR. Představte si, že až 

tady se ta smutná zpráva donesla a pár lidí se mě ptalo na moji 

rodinu, jestli je v pořádku, což mě moc potěšilo. Takže teď s nadějí 

očekáváme déšť! Doufejme, že přijde ještě před prázdninami a ne 

jako loni, že začalo VAFEJE a společně s ním přeháňky, i když se 

očekává, že tomu letos nebude jinak, tak prosím o nějakou tu 

modlitbičku, ať nám ty prázdniny vyjdou. No a teď k událostem 

měsíce května. Měsíc květen je, stejně jako u nás, zasvěcen Panně 

Marii – přesněji Panně Marii Pomocnici křesťanů (Maria Auxiliadora), 

jen s tím rozdílem, že se tu nekonají Májové pobožnosti. Zato se tu 

konal 18. května průvod k poctě Panny Marie Pomocnice a následující 

den, totiž v neděli 19. května Kermesse Maria Axiliadora, kde jsme 

vystoupili s místní schólou a zazpívali par písniček věnovaných všem 

maminkám, neboť 10. května se slavil Den matek (Día de las 

madres). A 24. května v den jejího svátku, jsme Ji oslavili slavnostní 

mší svatou.  

To jsem ale trochu předběhla, ještě vám dlužím pokračování našeho 
úmorného sportovního snažení – FIO . Tak tedy ….poslední den 

měsíce dubna jsme vyrazili do Guadalajary, abychom se tam tváří 

v tvář utkali s dalšími týmy, které se (stejně jako my) úporně 
připravovaly. 
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DOKONČENÍ 
Sportovní klání trvala čtyři dny. Oratoř z Nogales byla reprezentována 

4 týmy – mužským a ženským basketbalem, ženským volejbalem a 

mužským fotbalem. No a jak to celé dopadlo? Kdo si odvezl vysněnou 

bustu Dona Boska?  No Nogales to nebylo, ale kromě modřin, 

pohmožděných rukou a nohou, zlomeného myslím nebylo nic, jsme 
mohli oslavit, alespoň třetí místo našich chlapců basketbalistů Bustu 

za celkové vítězství si odvezl Juarez. 18. května se tu udála ještě 

jedna událost. V 17:00 tu začal hromadný křest, udělování prvního 

svatého přijímaní, biřmování a vdávání. Představte si tohle všechno 

na jedné mši svaté. Byla to mše svatá, na které se udělovaly lidem ty 

svátosti, které jim až doposud chyběly a které se rozhodli (třeba již 

v pokročilém věku) přijmout. Takže byli třeba i tací, co byli v jeden 

den pokřtěni, přijali první svaté přijímání, dary Ducha Svatého a 
k tomu ještě manželku! No katastrofa V tu noc se konalo 9 svateb. 

Vůbec jsme nezáviděla knězi, který tuto mši celebroval… 

No a jak jsem se již zmínila v předešlém dopise, tak se tu v sobotu 

25. a v neděli 24. května udělovala svátost eucharistie. K prvnímu 

svatému přijímání tu přistoupilo přes 200 dětí (mluvilo se o čísle 

234). Je to úctyhodné číslo, proto se konaly tři mše svaté, v sobotu 

dvě (v 10:00 a 13:00) a v neděli pak 10:00). To papírování, které 

tomu předcházelo, bych vám nepřála. A protože by to jeden člověk 

nezvládl (tím myslím Paty, která pracuje jako sekretářka v kanceláři 

v San Antoniu), tak jsme se já a Margarita na 14 dní (které 

předcházeli těmto událostem) stali dvorními sekretářkami P. Carlose. 

Divím se, že jsme z toho vyvázly v pořádku, protože ke konci už nám 

všem „hrabalo“….Naštěstí jsme neztratili smysl pro legraci…. 

 To je ode mě vše, za měsíc se můžete těšit na další dopis. 

     

     Ať Vám Pán žehná a ať Vás chrání, ze srdce Vás zdraví Pája. 
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P. VOJTĚCH KODET VE ZLÍNĚ 
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RESTITUCE CÍRKEVNÍHO MAJETKU 
Dne 3. června 2013 byly rozhodnutím Ústavního soudu zamítnuty 

stížnosti na zákon o majetkovém narovnání s církvemi.  

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner k tomu vydal toto prohlášení. 

 

Takové rozhodnutí Ústavního soudu jsem očekával 

a jsem rád, že zaznělo. Vítám i skutečnost, že bylo 

škrtnuto slovíčko „spravedlivý“, protože během 

všech jednání jsme věděli, že děláme ústupky vůči 

státu jako projev dobré vůle. Jsem rád, že 

nemusíme dál ztrácet energii nerozumným 

handrkováním a můžeme se plně věnovat službě 

Bohu i lidem v duchu evangelia. Vím, jak velká 

zodpovědnost na nás nyní leží.  

Těším se, že po odložení majetkových sporů se 

podaří navázat širokou spolupráci s lidmi dobré vůle na pozvednutí 

duchovní i mravní úrovně společnosti, na budování skutečných hodnot 

a na službu dětem, kterým je třeba pro zdravý rozvoj zajistit lepší 

životní prostředí (mravní a kulturní), na službu starým a slabým, 

protože podle této služby se poznává společenská úroveň národa. 

     Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 

 

VELEHRADSKÉ PŘEPISOVÁNÍ BIBLE 2013 
Ve dnech 4. – 5. července se bude 

na Velehradě již podeváté 

přepisovat Bible. Projekt Ruční 

přepisování Bible na Velehradě 

zahájilo České katolické biblické dílo 

a letos poprvé na něj naváže 

Římskokatolická farnost Velehrad. 

„V letošním ročníku budeme poprvé 

přepisovat texty Nového zákona,  

a to evangelia sv. Matouše, Marka, Lukáše a Jana, podle překladu 

Václava Bognera,“ uvedla Petra Číhalová z Velehradského domu sv. 

Cyrila a Metoděje. V předchozích letech bylo opsáno 5 knih 

Mojžíšových, Žalmy, proroci Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, 12 

malých proroků nebo mudroslovné knihy. Opisovat může najednou šest 

lidí, pro děti pak budou připravena témata textů k výtvarnému 

zpracování. K nahlédnutí budou i dříve přepsané knihy a každý 

zúčastněný získá pamětní list. Ručního přepisování Bible se může 

zúčastnit kdokoli, a to 4. 7. od 13 do 22 hodin a 5. 7. od 8 do 14 hodin 

v prostorách multifunkčního Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje. 

Ten vznikl rekonstrukcí bývalých hospodářských objektů sýpky a 

konírny velehradského kláštera.                                    www.ado.cz 

 

 

 

FARNÍČEK  7/13                                                      - 9 - 

OPRAVA KROVU KOSTELA 

Na jaře letošního roku jsme 

zahájili druhou etapu rekonstrukce 

krovu našeho kostela. Předpoklad 

nákladů na druhou etapu byl  

v celkové výši 940  000,- Kč.  

Rekonstrukci provádí firma RAPOS 

s.r.o. z Holešova. Na všechny 

práce dohlíží přísné oko stavebního 

dozoru Ing. Víta Kolmačky ze Zlína 

a zástupců památkového úřadu 

Ing. Olgy Gajdošíkové a Ing. 

Ladislava Buchty, čímž jim všem 

chci poděkovat za vstřícný a 

korektní přístup při řešení mnoha 

problémů. 

Při vlastní realizaci jsme zjistili, že celkové náklady na letošní etapu 

se vyšplhají díky skrytým defektům krovu na 1 320 000 Kč. K této 

částce musíme přičíst náklady na nátěr fasády, omítnutí již osekaných 

částí fasády a náklady na stavební dozor a nutné dodatky projektu. 

Celková částka za práce realizované v tomto roce se dostane na 

1 520 000 Kč. Město Fryšták přispělo na rekonstrukci celkovou 

částkou 376 239,- Kč, za což vyjadřuji velké poděkování 

zastupitelstvu města. Z dalších dotací předpokládáme příjem z fondu 

Regenerace městských památkových zón a to ve výši 200 000 Kč. 

Rovněž máme požádáno na dotaci z Fondu kultury Zlínského kraje. 

V současné době však nemáme oficiální informaci o celkové výši této 

dotace. Do těchto dnů máme uhrazeno cca 880 000 Kč. Tedy na 

doplacení již provedeného objemu prací zbývá uhradit ještě 640 000 

Kč. Pokud vše dopadne podle předpokladů, tak ještě musíme získat 

asi 250 000 Kč. Tuto částku musíme uhradit do konce září. Mimo tyto 

platby nás ovšem nikdo nezbaví povinnosti platit náklady za energie a 

za drobné náklady spojené s chodem kostela a farnosti. I přes velký 

finanční tlak, který v současné době máme, připravujeme další, snad 

již poslední etapu obnovy krovu. Hluboce si vážíme Vašich finančních 

příspěvků v pravidelných i mimořádných sbírkách a všem, kteří 

přispěli jakoukoliv částkou na obnovu, vyslovujeme opravdu upřímné 

„Pán Bůh zaplať“. Ubezpečujeme Vás, že s  těmito prostředky se 

snažíme zacházet maximálně zodpovědně a hospodárně. 

Uvědomujeme si, že náš kostel je nejstarší kulturní památkou 

v našem městě a cítíme za něj zodpovědnost a děláme vše, jak 

nejlépe umíme. S plnou zodpovědností si troufám tvrdit, že všechny 

již provedené práce byly nezbytné a byly provedeny v logickém celku 

se zřetelem na co nejnižší celkové náklady. 
     ing. Jan Košák, člen ekonomické rady 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – SANTIAGO (ŠPANĚLSKO) 
 

Další zastávkou na naší dlouhé cestě 

po nejvýznamnějších evropských 

poutních místech bude španělské 

(galicijské) město Santiago de 

Compostela. Už od středověku je 

hned po Římu nejnavštěvovanějším 

poutním místem našeho kontinentu.  

 

Město Santiago de Compostela bylo založeno na přelomu 4. a 5. století. 

Jeho název je odvozen z latinského Campus Stellae – „hvězdné pole“  

a později byl zkomolen na Compostela. V 9. století zde byly objeveny 

údajné ostatky svatého Jakuba Staršího, jednoho z dvanácti apoštolů. 

Od vrcholného středověku až dodnes patří Santiago k nejvýznamnějším 

katolickým poutním místům. Ve zdejší katedrále jsou uloženy ostatky 

svatého Jakuba Staršího, který se ve španělštině jmenuje Santiago. 

Katedrála je cílem Svatojakubské pouti, ve španělštině El Camino de 

Santiago. Historie pouti navazuje na legendu, podle které byl svatý 

Jakub Starší jako jeden z Kristových učedníků poslán konat misijní 

činnost na Pyrenejský poloostrov. Po návratu byl popraven v 

Jeruzalémě, ale jeho ostatky byly přeneseny zpět do místa jeho 

misijního působení. V roce 813 objevil biskup Teodomiro náhrobek s 

ostatky svatého Jakuba Staršího a jeho dvou žáků. Ostatky byly 

pravděpodobně vyplaveny mořem na španělském pobřeží. Do moře 

byly hozeny po Jakubově smrti z obavy před zneuctěním. Svatý Jakub 

byl pro tehdejší obyvatele Španělska významnou duchovní oporou. 

Dokazuje to legenda z doby boje španělských křesťanů proti 

muslimům, kteří v 8. století ovládali skoro celý iberský poloostrov. 

Legenda praví, že svatý Jakub se objevil na koni, aby křesťanům 

pomohl v téměř prohrané bitvě.  

A tak není divu, že se toto město stalo nejvýznamnějším poutním 

místem středověké Evropy. Místo pohřbení bylo zapomenuto, v roce 

813 však poustevník Pelagius spatřil na hoře Liberedón nebeská světla 

a uslyšel zpěv andělů. Místu se proto začalo říkat Compostela. Pravost 

mučedníkova hrobu byla potvrzena a 25. červenec se stal dnem svátku 

sv. Jakuba. Když tento den připadne na neděli, nastává tzv. Svatý 

(compostelský) rok, kdy se otevírá brána vedoucí přímo k hrobu sv. 

Jakuba. Kvůli rostoucímu přílivu poutníků byl v roce 1075 vystavěn 

nový kostel nad apoštolským hrobem, k dalšímu vystavění došlo v 

letech 1100-1140 a roku 1188 vzniklo západní atrium nazývané Porta 

de la Gloria (snad nejcennější výtvor evropského sochařství ve 

12.stol.). Hlavní průčelí bylo zcela přebudováno v baroku. 
-pokračování příště- 
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                                                   PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ VE FRYŠTÁKU  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V neděli 2. června při mši svaté v 10 hodin přistoupilo 10 dětí z naší 

farnosti poprvé ke svatému přijímání. Byli to Helena Hvozdenská, 

Eliška Chudárková, Petr Juráň, Jiří Karásek, Filip Krčma, Tomáš Macík, 

Adéla Málková, Monika Remešová, Jan Slovák a Jiří Galasovský. Děti, 

ale i jejich rodiče také v předvečer slavnosti přistoupily ke svaté 

zpovědi. Věříme, že slavnostní nálada, která provázela mši svatou, 

zůstane v myslích dětí i nadále, a že je budeme společně s jejich rodiči 

vídat alespoň na pravidelných nedělních mších svatých. Protože jinak 

(pokud tím bylo splněno „zbožné přání“ prarodičů) by asi přijetí této 

svátosti nemělo pro tyto děti větší smysl. Takže nezapomeňte i vy na 

ně apelovat a připomínat jim potřebu mše svaté a svatého přijímání. 

Jedině tak se může jejich náboženský život rozvíjet i v budoucnu. A 

tím nejlepším způsobem, jak děti motivovat je samozřejmě společná 

rodinná návštěva mše svaté. (Mimochodem počty dětí chodících do 

náboženství a přistupujících k prvnímu svatému přijímání ve Fryštáku 

jsou stále nižší. Silné ročníky jsou pryč a lepší to asi nebude ani 

v příštích letech. Důležitější však je, aby přijetí svátosti prvního 

svatého přijímání nebylo pro tyto děti zároveň přijímáním posledním.  

A to už bohužel mohou ovlivnit většinou jen rodiče… ).               -pn- 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 
Čekají nás dovolené a prázdniny a 

to je jedno z nejpěknějších čekání, 

které prožíváme. I Ježíš viděl 

velkou únavu svých učedníků  

a proto jim řekl: „Pojďte někam na 

opuštěné místo a trochu si 

odpočiňte.“ V dnešní době je 

docela problém najít nějaké 

opuštěné místo, protože v záplavě 

lidí si obvykle neodpočineme.  

Proto se stále více šíří nápad vyhledávat klid a pohostinnost klášterů 

a tam si doslova odpočinout a hlavně spočinout v duchovní atmosféře 

místa a meditovat o sobě, Bohu a lidech a urovnávat si myšlenky, 

které byly rozlítané, do jednoho důležitého tématu: proč žiji, jak žiji, 

pro koho žiji. „Zůstaňte v mé lásce“, říká nám Ježíš a to je to nejlepší, 

co můžeme v letních měsících udělat. 

 

S Ježíšovou láskou v srdci prožívat rodinné chvíle s nejbližšími 

obohatí i ty druhé. A tak si skutečně nejlépe odpočineme. 

Požehnané prázdninové dny všem přeje otec Miroslav 

 

 

Také Farníček přeje všem svým čtenářům pokud možno klidné a 

spokojené prožití prázdnin a dovolených a vyprošuje Vám ochranu 

Matky  Boží, Panny Marie a našich svatých patronů Cyrila a Metoděje. 

Věříme, že po prázdninách se budeme opět společně setkávat 

nejenom na pravidelných mších svatých v našem kostele, ale také na 

dalších akcích našeho farního společenství. 

   A nezapomeňte, že už v září nás čeká Staříčkova pouť.  

-red- 

 

O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 Lépe chutná pití, které je zadarmo 

 Lepší břicho z piva než hrb z práce 

 Milencům a koním chutná seno jinak 

 Máslem kaši nepokazíš 

 Nedbám o velký hrnec, když se z malého najím 

 Náklonnost k alkoholu přivádí na šikmou plochu 

 Ne vždy žaludku prospívá, co na jazyku sladívá 

 Nepokoušej se utopit smutek v rumu, umí plavat 

 Není potřeba paměti, abychom poznali dobrá vína 

 Nejsem v obličeji červený proto, že piji, ale proto, že se za to 

stydím 
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                                                           KALENDÁRIUM PRÁZDNINY 2013 
 ČERVENEC 

  3.7. Svátek svatého Tomáše, apoštola  

  5.7. Slavnost svatých Cyrila a Metoděje 

  7.7. 14. neděle v mezidobí 

11.7. Svátek svatého Benedikta 

14.7. 15. neděle v mezidobí 

21.7. 16. neděle v mezidobí 

22.7. Památka svaté Marie Magdalény 

25.7. Svátek svatého Jakuba, apoštola 

26.7. Památka svatého Jáchyma a Anny 

28.7. 17. neděle v mezidobí 

29.7. Památka svaté Marty 

31.7. Památka svatého Ignáce z Loyoly 

SRPEN 

  1.8. Památka svatého Alfonsa z Liguori 

  4.8. 18. neděle v mezidobí 

  6.8. Svátek Proměnění Páně 

  8.8. Památka svatého Dominika 

10.8. Svátek svatého Vavřince 

11.8. 19. neděle v mezidobí 

14.8. Památka svatého Maxmiliána Marie Kolbeho 

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

18.8. 20. neděle v mezidobí 

20.8. Památka svatého Bernarda 

21.8. Památka svatého Pia X. 

22.8. Památka Panny Marie Královny 

24.8. Svátek svatého Bartoloměje, apoštola 

25.8. 21. neděle v mezidobí 

27.8. Památka svaté Moniky 

28.8. Památka svatého Augustina 

29.8. Umučení svatého Jana Křtitele 

                      POZVÁNKA NA POUŤ KE SVATÉ ANNĚ 

A protože Farníček znovu vyjde až začátkem 

září, máme pro vás ještě jednu pozvánku. Chtěli 

bychom připomenout, že v tradičním termínu v 

neděli kolem svátku svaté Anny (tentokrát asi 

28. 7.) se uskuteční v Lukovském u sochy svaté 

Anny pouť naší farnosti.  

Přesný termín i čas pouti se dozvíte od otce 

Miroslava v ohláškách. Věříme, že i Vy svou 

účastí letos podpoříte tuto novodobou tradici a 

už se na Vás moc těšíme.                                    

  -pn- 
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KŘÍŽOVKA NA PRÁZDNINY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vodorovně: A.  I. díl tajenky. – B. Druh ořechu, malý motor, druh lihoviny. –  

C. Malá část úst, filipínská sopka, moravské město. – D. Francouzsky „umění“, 

II. díl tajenky, pobídka. – E. Řeka v Kanadě, mužské jméno, větná spojka, 
chrámová loď, poděkování. – F. Cizí muž. jméno, SPZ Prahy, belgické město, 
horníkovo pracoviště, podnik ve Fulneku. – Latinsky „zpívám“, svítilna (nářečí), 
skladba pro devět hlasů. – H. Záporová spojka, německy „vrchní“, latinsky 
„hněv“, drobná mince starých Řeků, hornatý himálajský kraj. – I. III. díl 
tajenky. 
 Svisle: 1. Bulharská řeka. – 2. Zástěna. – 3. Ženský hlas. – 4. Okapový žlab, 

stůj. – 5. Papoušek, zkr. miliampéru, ta i ona. – 6. Včelí produkt, oděv. – 7. Bílý 

leknín, francouzská řeka. – 8. Značka elektrospotřebičů, župa v Maďarsku, 
chemická značka titanové běloby. – 9. Štíhlý strom, stát Jižní Ameriky. – 10. 
Mexická řeka, ženské domácí jméno, korýš. – 11. Chemický prvek (Se), 
východoasijská řeka. – 12. Čínská loutna, afroasiati. – 13. Větné spojení, oděvní 
tvorba, bájný pták. – 14. Srst nad kopyty, značka mraženého krému. – 15. Druh 
koření, cizí označení Dunaje. – 16. Druh nádoby. – 17. Lakomství. 

Nápověda: C. Apo, E. Rat, H. Ober, 8. Vas, 11. Onon. 

Tajenka z minula: …odpovídat chytře na hloupé otázky 

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 29. 6. 2013 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 

11. R O Č N Í K  -  PRÁZDNINY  2013 -  Č Í S L O  118 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

V neděli 2. června přistoupilo v našem 
kostele k prvnímu svatému přijímání 10 dětí. 
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