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DOPLŇOVAČKA NA ÚNOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holandské přísloví:  

Mnozí lidé hledají krásné noci a …dokončení v tajence. 

1. Nenaplněná. – 2. Mohutné listnaté stromy. – 3. Náboj do pušky. –  

4. Porazit (stromy). – 5. Soudní přelíčení. – 6. Malý prst. – 7. Dostaviti 

se vozidlem. – 8. Malé pole. – 9. Veliké myši. – 10. Podražení (množ. č.). 

– 11. Český spisovatel (Karel). – 12. Žadoniti. – 13. Oběžnice. –  

14. Součást polední stravy. – 15. Přenechati za peníze. – 16. Veliké lodi. 

– 17. Strážce rybníků. 
Tajenka z minula: …v novém roce nové úspěchy 

                                                                   připravil František Záloha 
 

SMĚJEME SE S FARNÍČKEM 
Jde Franta navštívit kamaráda a najde ho v kuchyni klečet na kolenou 
a drhnout podlahu. 
"No tak tohle by mě ani ve snu nenapadlo, Pepo." 

 "Mě taky ne, to je nápad mojí manželky." 
*** 

Pošle babička dědu do sklepa, aby jí přinesl česnek a cibuli. 
"Nezapomeň! Dvě věci!" říká mu. 
Děda jde do sklepa a za chvíli se vrátí a přinese lopatku na smetí. 
"Proboha, cos mi to zase přinesl? 
Říkala jsem jasně: dvě věci! Kde máš smeták?" 

*** 
V ráji… 
Eva se ptá "Adame, miluješ mě?" 
Adam: "A mám na výběr, miláčku?" 
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Letošní „Tříkrálová sbírka“ vynesla částku 102. 368 korun. 
Děkujeme všem dárcům i organizátorům.  
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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  
Jeden kněz vypráví: „zastupoval jsem nemocného kněze v jedné 

farnosti. Během vstupní písně přišla do kostela mladá maminka se 

dvěma malými dětmi, chlapcem a děvčátkem. Chtěla, aby stály vedle 

sebe, ale ony se postavily vedle maminky – každé z jedné strany. 

Teprve, když jsem vyzval k pozdravení pokoje, pochopil jsem proč. Ty 

děti byly pohádané a nechtěly se smířit. Teď podávaly obě mamince 

ruku, ale ona odmítla. Až když si podaly ruce navzájem, s radostí jim 

ruce stiskla. Uvědomil jsem si při tom cenu tohoto liturgického gesta. 

Nutí nás k rozhodnutí: chceš-li přijmout eucharistického Krista, musíš 

nejprve přijmout za své všechny sestry a bratry. Jestli to 

nedokážeme, pak nepomůže ani postavit se v kostele daleko od nich. 

Čím dál se totiž postavím od druhého, tím dál jsem od samotného 

Ježíše.“ Farníček vyjde v den svátku Uvedení Páně do chrámu. 

Přivádějme druhé svým pěkným svědectvím do chrámu. Vyprávějme 

jim, jak je pro nás důležité setkat se tam s bližními i s Bohem ve víře 

a odpuštění. Do chrámu nechodí dokonalí lidé, ani z chrámu nevyjdou 

lidé dokonalí. Přicházejí i vycházejí lidé snažící se žít podle evangelia, 

kteří druhé nepovažují za nepřátele, nýbrž bratry a sestry. Pane 

Ježíši, dávej nám své požehnání a uváděj nás do stále bližšího spojení 

s Tebou.                                 otec Miroslav 

AKTUALITA 
Ve dnech od 11. do 17. února 2014 proběhne návštěva českých a 

moravských biskupů Říma nazvaná „Ad limina“. Její součástí bude i 

první oficiální společné setkání biskupů s papežem Františkem. Ten 

také požehná korunky k staroboleslavskému reliéfu Panny Marie 

Palladium země české. Za olomouckou arcidiecézi se cesty zúčastní 

arcibiskup Jan Graubner. Program začne mší svatou u hrobu sv. 

Petra, která se uskuteční v úterý 11. února od 17.00 hodin ve 

Svatopetrské bazilice. Setkání s papežem Františkem je naplánované 

na pátek 14. února. V tentýž den budou biskupové společně s 

českými poutníky sloužit mši v bazilice sv. Klimenta, kde si 

připomenou 1145. výročí smrti sv. Cyrila.                    www.ado.cz 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo ví, kdy má dost. 

* Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. 

* Blaze tomu, kdo nic nemá, nestará se, kam to schová. 

* Bez opatrnosti i moudrost slepá. 

* Bez naprosté svobody není pravé přátelství. 

* Bohatství je jako moucha, sedá ráda na hnůj. 

* Boháč dává pro pověst, chudý pro čest. 

* Bez peněz v světě darmo se člověk plete. 

* Co jeden hlupák zkazí, tisíc moudrých nenapraví. 

* Co se z kočky narodí, nebude než myši chytat. 
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                                                                     KALENDÁRIUM ÚNOR 2014 
  2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 

  5.2. Památka svaté Agáty 

  6.2. Památka svatého Pavla Mikiho a druhů 

  9.2. 5. neděle v mezidobí 

10.2. Památka svaté Scholastiky 

16.2. 6.neděle v mezidobí 

22.2. Svátek Stolce svatého Petra 

23.2. 7. neděle v mezidobí 

 

 

FRYŠTÁCKÝ MINISTRANT ROKU 2013 
Farníci, kteří se v neděli 12. ledna zúčastnili desáté mše svaté, byli 

svědky, jak se již stává tradicí, vyhlašování a odměňování 

nejpilnějších ministrantů za uplynulý rok 2013. Fryštáckým 

ministrantům jsou totiž po celý rok zaznamenávány účasti na mších 

svatých, a podle reakcí farníků při vyhlašování bylo znát, že se 

chlapci opravdu překonávali. Sami jste si v minulém roce mohli 

všimnout, že účast ministrantů byla i ve všedních dnech hojná a 

bohužel i bohudík se občas stávalo, že tvořili polovinu příchozích 

věřících. Je velmi dobře, že kluky služba u oltáře baví a pevně všichni 

věříme, že ve své píli budou pokračovat. Nejsnaživějším ministrantem 

v minulém roce se stal Dominik Němec, který s počtem 342 účastí na 

mších sv. zaslouží velký obdiv. Pravidelně s Dominikem ministrovali i 

bratři Fuksovi – Mirek (275 mší sv.) a Štěpán (242) i Vašek Kučera 

(220).  Poctivě přicházeli také kluci Kuba (142) a Vojta (141) 

Vajďákovi, Ondra Zelinka, Vojta Košák, Peťa a Kája Macháčkovi, Kuba 

Kočenda a Kuba Lauterkranc. Všem těmto klukům patří velký dík za 

vytrvalost a službu Pánu Bohu, který si to určitě zaslouží. Budeme jen 

rádi, když se naše ministrantská základna rozšíří i o další kluky, kteří 

budou s radostí přisluhovat otci Mirkovi při bohoslužbách.           -fn- 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – TURZOVKA (SLOVENSKO) 
Je tu další část naší společné cesty po nejznámějších křesťanských 

poutních místech Evropy. Tentokrát se zastavíme u našich východních 

sousedů – jen kousek za hranicí s ČR ve slovenské Turzovce. 

Kopec Živčáková se nachází na pomezí Beskyd a Javorníků a je součástí 

Turzovské vrchoviny. Na vrchol (ve výšce 788 metrů) vede řada 

přístupových cest a chodníčků, které sem za více jak 50 let vyšlapaly 

desetitisíce poutníků. Ti se přišli modlit na místo zjevení Panny Marie. 

Dne 1. června 1958 na svátek Nejsvětější Trojice se zde lesníkovi 

Matúši Lašutovi poprvé zjevila Panna Maria a předala mu poselství o 

možné budoucnosti světa. 

Další zjevení se uskutečnila 7. a 21. června a poté ještě několikrát i 

v červenci a v srpnu téhož roku. Celkem se Panna Maria zjevila lesníku 

Lašutovi sedmkrát. (Vizionář Matúš Lašut zemřel 10. srpna 2010 ve 

věku 92 let). 

V září roku 1958 se na hoře Živčáková uskutečnila první pouť věřících. 

Zejména v letech komunistické nesvobody se poutní místo Turzovka – 

Živčáková stalo mezi věřícími velmi vyhledávaným a navštěvovaným. 

Nenávist komunistů šla až tak daleko, že zmíněné místo bylo v roce 

1964 za asistence STB vypáleno.  

Zachráněno bylo tehdy pouze torzo obrazu Panny Marie. O jeho 

zrestaurování se zasloužila Němka Greta Fischerová. (Z Německa se 

opravený obraz na Slovensko vrátil až v roce 1994). Není proto divu, že 

už v roce 1993 se zde začalo s výstavbou menší kaple (zasvěcené 

Panně Marii), která byla slavnostně vysvěcena v říjnu toho roku.  

Nad hlavním oltářem visí velký dřevěný kříž, socha Panny Marie a obraz 

Matky Boží. 

Dekretem žilinského biskupa Mons. Tomáše Galise je od 19. října 2008 

vrch Živčáková oficiálně vyhlášen za Mariánské poutní místo a místo 

modlitby. Zároveň byl posvěcen základní kámen kostela Panny Marie, 

Matky Církve – čímž byla zahájena jeho stavba. V květnu 2011 byl na 

Turzovce slavnostně posvěcen Kříž, korunka Panny Marie a zvon 

budoucího chrámu na Živčákové.                                             -pn- 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

Stavba nového kostela a interiér kaple na Turzovce – Živčákové. 

 

 

FARNÍČEK  2/14                                                                         - 3 - 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 
Také letos proběhla ve Fryštáku, Vítové a v Lukovečku – Tříkrálová 

sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita. Dne 17. 12. 2013 bylo 

na Městském úřadě ve Fryštáku zapečetěno celkem 23 pokladniček. 

Skupinky koledníků chodily po celé fryštácké farnosti do 5. ledna 

2014. V úterý 7. ledna 2014 bylo rozpečetěno celkem 23 kusů 

pokladniček (z toho jedna nepoužitá – prázdná).  

 

A jak si vedly jednotlivé skupinky? 

 

Lubomír Fuksa  1.325,-Kč,  

Emilie Zbranková   9.265,-Kč  

Vlasta Konečná  3.553,-Kč  

Libor Kučera   7.225,-Kč  

David Odstrčil   4.570,-Kč  

Markéta Poláková  3.712,-Kč  

Kateřina Václavková  5.089,-Kč 

Jana Jasenská  3.153,-Kč  

Magdalena Jasenská  2.996,-Kč  

Pavlína Jasenská  1.878,-Kč  

Barbora Vaňharová  2.330,-Kč   

Jindřich Petřík  3.270,-Kč  

Eliška Halaštová  3.119,-Kč  

Růžena Hrnčířová  2.771,-Kč  

Anna Skaličková          10.673,-Kč  

Kristýna Bačůvková  2.442,-Kč  

Jan Krčma   7.786,-Kč  

Roman Pšeja   6.166,-Kč  

Jana Bartková  4.508,-Kč  

Jana Nášelová  4.982,-Kč  

Martin Němec   7.910,-Kč  

Marie Görigová  3.645,-Kč.  

 

 

Celkem tedy 22 skupin koledníků letos vykoledovalo  

rekordní částku 102.368,-Kč. 

 

Výtěžek sbírky bude stejně jako v uplynulých letech použit pro 

sociálně potřebné. Zhruba polovina částky by se měla vrátit do 

Fryštáku a bude využita pro naše občany. Děkujeme všem, kteří 

přispěli, i těm, kteří sbírku prováděli a organizovali a samozřejmě 

všem vedoucím skupinek a v neposlední řadě i dětem - koledníkům. 

                                

                             Za Charitu – Jana Jasenská a Božena Jančaříková 
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2013 
Stejně jako v uplynulých letech i letos Vám přinášíme stručný přehled 

hospodaření fryštácké farnosti v roce 2013. Jak sami vidíte i přes to, že 

se podařilo získat poměrně značné finanční prostředky z několika zdrojů 

– Zlínský kraj, město Fryšták, obec Lukoveček, pravidelné sbírky či 

Vaše dary – získané prostředky bohužel zdaleka nestačily na pokrytí 

všech nutných výdajů.  

 

PŘÍJMY (v tis.) 

DOTACE   

FOND KULTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE  240. 000,-   

FOND REGENERACE MĚST. PAM. ZÓN 200. 000,-   

MĚSTO FRYŠTÁK    376. 329,-   

OBEC LUKOVEČEK    50. 000,-   

SBÍRKY KOSTEL             495. 000,-   

DARY V HOTOVOSTI    325. 000,-   

OSTATNÍ PŘÍJMY - NÁJMY   19. 436,-  

CELKEM     1 .705 765,-   

 

VÝDAJE (v tis.) 

OPRAVA STŘECHY    1. 375 270,- 

STAVEBNÍ DOZOR    45. 220,- 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ    18. 000,- 

OMÍTKY KOSTELA    26. 000,- 

NÁTĚR FASÁDY KOSTELA   40. 000,- 

CELKEM     1. 504 490,- 

NÁKLADY NA ENERGIE      

PLYN, ELEKTRO, VODA   183. 480,- 

ODESLANÉ SBÍRKY      

SEMINÁŘ, MISIE, CÍRK.ŠKOLY…  31. 540,- 

OSTATNÍ NÁKLADY      

BOHOSLUŽEBNÉ VÝDAJE, MATERIÁL … 92. 680,- 

VÝDAJE CELKEM    1. 812 190,- 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  - 106. 425,- 

 

Roční uzávěrka hospodaření tak bohužel skončila v „červených číslech“. 

Náš farní účet se snížil o uvedenou částku 106. 425 korun. I přes to, 

jsme rozhodnuti pokračovat v nezbytných opravách našeho kostela. 

V roce 2014 – pokud se podaří opět získat dotace bychom rádi dokončili 

rekonstrukci střechy.  

To se samozřejmě neobejde ani bez Vašich velkorysých darů a 

modliteb… 

Už teď Vám za ně vyslovujeme srdečné Pán Bůh zaplať.              

  -pn- 
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POZVÁNKA NA ZÁJEZD  

Pozvánka na týdenní pobyt pro vdovy a vdovce  

v italském pastoračním středisku Velehrad. 

Nabídka platí pro ty, kteří by chtěli v květnu 2014 strávit příjemný 

víkend v překrásné přírodě italských Dolomit (na pomezí Rakouska a 

Itálie). Název domu Velehrad napovídá, že jde o český dům (určený 

především pro Čechy) k duchovně rekreačním pobytům. Dům je 

součástí obce St. Martin in Gsies, která leží v nadmořské výšce 1310 

m. n. m. (výborně se tam dýchá). Okolní vrcholy se tyčí až do výšky 

2100 metrů. Podle správce domu – otce Hráčka je i ve sv. Martinu v 

květnu už jaro, ale v okolních horách je ještě sníh. 

K ubytování slouží 5 -6 ti lůžkové pokoje s umyvadlem. Sprcha a WC 

jsou na chodbě. Předností tohoto domu není hotelový luxus, ale milé 

rodinné prostředí. Pestrou stravu pro všechny zajišťuje česká 

kuchařka ze surovin nakoupených v České republice. 

Větší túry nebo kratší vycházky skupinám účastníků připravuje tzv. 

na míru znalý průvodce. K cestám za krásami jiných údolí slouží 

autobus, který je celý týden k dispozici.  

Ke společnému setkání slouží účastníkům kaple, kde je každé ráno 

sloužena mše svatá a také jídelna a společenská místnost (klubovna) 

s televizí a knihovnou. 

Cena týdenního pobytu včetně dopravy, jídla a ubytování činí 6.200 

Kč. Zvažte tuto nabídku a pokud byste měli zájem můžete se spojit s 

paní Aničkou Skaličkovou nebo přímo s jednou z organizátorek paní 

Marií Dubskou – prostřednictvím e-mailu:  

dubska.marie@volny.cz nebo na telefonu 739 709 018. 

Závazná přihláška se zálohou 1.500 korun musí být uhrazena do 15. 

února. Zájezd se uskuteční pouze v případě, že se nám podaří 

naplnit celý autobus.  

 

Více informací najdete na: www.pdvelehrad.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastorační dům Velehrad se nachází v obci St. Martin in Gsies. 

 

 

  



ZaTÍM  
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PAPEŽ FRANTIŠEK JMENUJE NOVÉ KARDINÁLY 
 

Dne 22. února (na svátek Stolce svatého 

Petra) jmenuje papež František 16 

nových kardinálů, ze 12 národů různých 

částí světa. Bohužel mezi nimi nebude 

žádný z naší země (dokonce ani ze 

slovanských zemí Evropy). Následující 

den bude s novými kardinály 

koncelebrovat mši svatou.  

Tady jsou jména nových kardinálů: 

Mons. Pietro Parolin, arcibiskup Acquapendente, státní sekretář. 

Mons. Lorenzo Baldisseri, titulární arcibiskup Diocleziana,  

Mons. Gerhard Ludwig Műller, Arcibiskup-emeritní biskup Řezna,  

Mons. Beniamino Stella, titulární arcibiskup Midila,  

Mons. Vincent Nichols, arcibiskup Westminsteru (Velká Británie). 

Mons. Leopoldo José Brenes Solórzano, (Nikaragua).  
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Spolu s nimi zařadí mezi členy kardinálského kolegia i tři  

emeritní arcibiskupy, kteří vynikli svojí službou Svatému stolci 

a církvi a kteří papeže volit nebudou (je jim více jak 80 let).  

Mons. Loris Francesco Capovilla, arcibiskup Mesembria (Itálie).  

Mons. Fernando Sebastián Aguilar, arcibiskup Pamplony (Španělsko).  

Mons. Kelvin Edward Felix, emeritní arcibiskup Castries (Antily). 

 

Pozoruhodná je papežova volba nových kardinálů v místech, které 

dosud nebyly „kardinálské“ jako je italská Perugia a filipínský ostrov 

Mindanao. Ze tří kardinálů-nevoličů je známou postavou 98 letý 

mons. Capovilla, bývalý osobní sekretář papeže Jana XXIII., který je 

zároveň nejstarším z těch, kteří byli jmenováni. Nejmladším je 55 

letý mons. Langlois z Haiti. Jmenování kardinála právě v této karibské 

zemi, jakož i v africké Burkina Faso, které patří mezi nejchudší země 

na světě, je výrazem charakteristické pozornosti, která je vlastní 

pontifikátu papeže Františka.                                                 

   -pn- 
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       „KDO BYL MILOVÁN, NEBUDE NIKDY ZAPOMENUT“ 
(Vzpomínka na dlouholetého fryštackého varhaníka  

pana Antonína Rajndla) 

Citát, který je v nadpisu tohoto článku, pochází  

z parte, které se objevilo ve Fryštáku  

o předposledním lednovém víkendu. Toto 

smuteční oznámení sdělovalo zprávu, že nás 18. 

1. 2014 předešel na věčnost jeden z našich 

starších spoluobčanů a farníků, který by  

v příštím roce oslavil devadesáté narozeniny. 

Vzhledem k tak vysokému věku by se za 

běžných okolností tato zpráva nejspíše dotkla 

snad jen okruhu nejbližších příbuzných, několika 

známých a sousedů. V případě zesnulého pana 

Antonína Rajndla tomu tak ale nebylo. Vždyť činnost tohoto 

dlouholetého (a snad by se dalo říci i legendárního) fryštackého 

varhaníka, kapelníka a velkého hudebního nadšence se bezpochyby 

vryla do povědomí většiny Fryštačanů, a to nejen těch, kteří 

navštěvovali bohoslužby. Mnozí dříve narození znali jeho hudební 

účinkování nejen z kostela, ale i z různých dalších akcí, kde 

vystupoval se svou dechovkou. Naše farnost se však s panem 

Rajndlem loučí především jako s varhaníkem, který této službě 

zasvětil velkou část svého života. Na varhany v našem kostele začal 

hrát již brzy po příchodu P. Pijáka do Fryštáku, konkrétně od začátku 

roku 1951, a v této službě vydržel až do roku 1995, tedy 

úctyhodných 44 let. Svou službu vykonával s mimořádným nasazením 

a obětavostí: hrál při všech mších svatých i přes týden, a stávalo se 

jen velmi zřídka, že by vynechal. To byl při jeho zaměstnání a starosti 

o rodinu skutečně obdivuhodný výkon. A nebylo to jen nějaké plnění 

povinnosti. Vždyť hudba byla jeho celoživotním koníčkem, radostí  

a láskou. Svědčí o tom mj. řada nacvičených vánočních mší  

s chrámovým sborem i dalších zpěvů běh roku, jeho účinkování jako 

šéf-kapelníka a hráče na trubku na bezpočtu pohřbů (za každého 

počasí!), hudební doprovázení různých obřadů na městském úřadě 

atd. Varhany mu nezůstaly lhostejné ani poté, co svou varhanickou 

službu ukončil. Rád vzpomínám na chvíle, kdy mne povzbuzoval při 

mé nedělení varhanické premiéře v našem kostele. Za jeho obětavost 

a nezištnou službu farnosti, která může být příkladem i pro každého  
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Pane Rajndle, měli jsme Vás moc rádi, a proto na Vás  

v srdci i v modlitbách budeme s vděčností pamatovat! 

 

   Vít Němec       
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ROK (RODINY) S PAPEŽEM FRANTIŠKEM – NOVÝ SERIÁL 
Milí čtenáři Farníčku letos jsme se rozhodli zprostředkovat Vám na 

stránkách našeho farního časopisu texty s náměty pro schůzky 

manželských společenství (ale i manželských párů). 

Jako námět pro letošní Rok rodiny jsme vybrali promluvy papeže 

Františka, které zveřejnilo české vysílání radia Vatikán.  

U jednotlivých promluv jsou také vždy uvedeny otázky, které jsou 

určeny pro Vaše další zamyšlení nad textem. Je jen na Vás, jak 

budete k těmto otázkám přistupovat. Materiál pro Vás připravili 

pracovníci pastoračního Centra pro rodinný život v Olomouci. 

   

„Aby mohla rodina prospívat, musí nutně užívat tři slova. Chci je 

zopakovat. Tři slova: dovol, děkuji a promiň. To jsou tři klíčová slova! 

Žádejme o dovolení, abychom v rodině nepůsobili potíže: „Smím 

udělat toto? Nebude ti to vadit?“ Děkujme, děkujme z lásky! Řekni, 

kolikrát denně děkuješ svojí manželce a svému manželovi? Kolik dní 

projde bez poděkování, bez vyslovení slůvka díků? A poslední je 

omluva. Všichni chybujeme a někdy se v rodině a v manželství někdo 

urazí a někdy – jak se říká – létají talíře! Říkají se i silná slova. 

Poslyšte však tuto radu: nikdy neskončete den, aniž byste se smířili. 

Pokoj se v rodině denně obnovuje! Nevymlouvat se a říci: promiňte 

mi; a začíná se znovu. Dovol, děkuji, promiň. Užívejme tato tři slova 

v rodině. Odpouštějme každý den!“ 

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 
 Jak se radost z víry konkrétně projevuje v mém životě? Zažil 

jsem radost a pocit úlevy z toho, že mi Bůh pomáhá v 

každodenních těžkostech, které jsem mu svěřil? 

Vzpomeňte si, co vám v poslední době udělalo v rodině radost 

a pokud můžete, podělte se o tuto radost s ostatními. 

 Věříme tomu, že Ježíš zná důvěrně naši tíhu? Že ví, co tíží naši 

rodinu? Svěřuji se Bohu v modlitbě s konkrétními situacemi,  

s nimiž se naše rodina potýká? Proberte společně jak na tom 

každý z vás je, co se vám daří, a co ne. Pokud se vám to 

nedaří, přemýšlejte o tom, proč. Co, nebo kdo, vám v tom 

brání? 

 Jak často užívám vůči svému manželovi nebo manželce slova: 

„dovol“, „děkuji“, „promiň“? Je to tak, jak to dělám, dobře, 

nebo je potřeba to změnit? 

 Které z těch tří slov užívám nejméně a proč? Promluvte si  

o tom spolu ve dvojici a zeptejte se, jak to vidí a cítí ten 

druhý. Které slovo mu ode mne chybí?  

 Mluvte více o tom, co vidíte špatně u sebe, než u toho 

druhého, a co byste u sebe chtěli změnit. 
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KDE KONČÍ NADĚJE, ZAČÍNÁ PEKLO 
V sobotu 11. ledna 2014 se ve Velkém kině ve 

Zlíně uskutečnila duchovní obnova s otcem 

Mariánem Kuffou. Po úvodní modlitbě chvál jsme 

sledovali dokumentární film : „ Kde končí naděje 

začíná peklo“ o životě a díle otce Mariána Kuffy . 

Program dále pokračoval přednáškami na téma 

pokání. Strhující slovní projev otce Mariána trval 

bez jediného listu přípravy více jak čtyři hodiny a 

byl přerušován jen přestávkami na oběd a 

občerstvení.  

Bohaté životní zkušenosti se mu staly podkladem pro jeho kázání a z 

tohoto základu vyrůstala bohatá a hluboká podobenství, ne 

nepodobná těm, které můžeme číst na stránkách evangelií. K těmto 

podobenstvím podával hned výklad a přidával příklady ze života, tak 

abychom se v podobenství nalezli my sami (např. podobenství o 

fotosyntéze, o zaseknutém horolezci, o nástřelných ranách aj.). 

Přesvědčivost jeho projevu pramení z toho, že to co hlásá, také žije. 

Uvědomil jsem si při jeho slovním přednesu, jakou sílu má v sobě 

slovo a pro tuto sílu slova je otec Marián schopen hlásat evangelium 

bezdomovcům, prostitutkám, vrahům, zlodějům a Rómům z osad  

tak, že se stávají jeho spolupracovníky při budování Institutu Krista 

Velekněze v Žákovcích u Popradu. Heslo tohoto institutu zní : „Milujte 

lidi takové, jací jsou. Čím méně si to zaslouží, tím více je milujte. 

Nemilujte je podle velikosti jejich zásluh, ale podle velikosti jejich 

potřeb“. Odkud bere otec Marián sílu a schopnosti toto heslo 

uskutečňovat v praxi? Odpověď jsem nalezl v modlitbě, kterou on 

celou obnovu započal. Myslím si, že se ji modlí hodně často. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Duchovní obnova s otce Mariánem Kuffou byla zakončena mší svatou.  

S otcem Mariánem jsme se rozloučili před šestou hodinou večerní. 

Akce se konala pod záštitou zlínského děkana P. Ivana Fišara. 

                                                                                              -lk- 

Přednášky z obnovy jsou ke stažení ve formátu MP3 na stránkách 

www.duchovniobnova.cz. 

 

Pane Ježíši Kriste! 
Naplň nás svým Duchem svatým, pronikni a ovládni nás tak úplně, 

aby náš život byl odrazem Tvého života. 
Osviť nás Svým světlem, aby všichni ti, které budeme potkávat 

pocítili Tvoji přítomnost v nás. 
Osviť je skrze nás, z nás šiř Své světlo na ty, 

kteří jsou nám svěřeni, ať hlásáním Tebe je síla našeho příkladu. 

Tato síla ať pramení v lásce, kterou žije naše srdce pro Tebe. 
Sláva Otci, Synu a Duchu svatému.                                   Amen. 
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PAPEŽ FRANTIŠEK JMENUJE NOVÉ KARDINÁLY 
 

Dne 22. února (na svátek Stolce svatého 

Petra) jmenuje papež František 16 

nových kardinálů, ze 12 národů různých 

částí světa. Bohužel mezi nimi nebude 

žádný z naší země (dokonce ani ze 

slovanských zemí Evropy). Následující 

den bude s novými kardinály 

koncelebrovat mši svatou.  

Tady jsou jména nových kardinálů: 

Mons. Pietro Parolin, arcibiskup Acquapendente, státní sekretář. 

Mons. Lorenzo Baldisseri, titulární arcibiskup Diocleziana,  

Mons. Gerhard Ludwig Műller, Arcibiskup-emeritní biskup Řezna,  

Mons. Beniamino Stella, titulární arcibiskup Midila,  

Mons. Vincent Nichols, arcibiskup Westminsteru (Velká Británie). 

Mons. Leopoldo José Brenes Solórzano, (Nikaragua).  

Mons. Gérald Cyprien Lacroix, arcibiskup Québecu (Kanada).  

Mons. Jean-Pierre Kutwa, arcibiskup Abidjan (Pobřeží slonoviny).  

Mons. Orani João Tempesta, O.Cist., (Brazílie).  

Mons. Gualtiero Bassetti, arcibiskup Perugie (Itálie).  

Mons. Mario Aurelio Poli, arcibiskup Buenos Aires (Argentina).  
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zároveň nejstarším z těch, kteří byli jmenováni. Nejmladším je 55 
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na světě, je výrazem charakteristické pozornosti, která je vlastní 

pontifikátu papeže Františka.                                                 

   -pn- 
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       „KDO BYL MILOVÁN, NEBUDE NIKDY ZAPOMENUT“ 
(Vzpomínka na dlouholetého fryštackého varhaníka  

pana Antonína Rajndla) 

Citát, který je v nadpisu tohoto článku, pochází  

z parte, které se objevilo ve Fryštáku  

o předposledním lednovém víkendu. Toto 

smuteční oznámení sdělovalo zprávu, že nás 18. 

1. 2014 předešel na věčnost jeden z našich 

starších spoluobčanů a farníků, který by  

v příštím roce oslavil devadesáté narozeniny. 

Vzhledem k tak vysokému věku by se za 

běžných okolností tato zpráva nejspíše dotkla 

snad jen okruhu nejbližších příbuzných, několika 

známých a sousedů. V případě zesnulého pana 

Antonína Rajndla tomu tak ale nebylo. Vždyť činnost tohoto 

dlouholetého (a snad by se dalo říci i legendárního) fryštackého 

varhaníka, kapelníka a velkého hudebního nadšence se bezpochyby 

vryla do povědomí většiny Fryštačanů, a to nejen těch, kteří 

navštěvovali bohoslužby. Mnozí dříve narození znali jeho hudební 

účinkování nejen z kostela, ale i z různých dalších akcí, kde 

vystupoval se svou dechovkou. Naše farnost se však s panem 

Rajndlem loučí především jako s varhaníkem, který této službě 

zasvětil velkou část svého života. Na varhany v našem kostele začal 

hrát již brzy po příchodu P. Pijáka do Fryštáku, konkrétně od začátku 

roku 1951, a v této službě vydržel až do roku 1995, tedy 

úctyhodných 44 let. Svou službu vykonával s mimořádným nasazením 

a obětavostí: hrál při všech mších svatých i přes týden, a stávalo se 

jen velmi zřídka, že by vynechal. To byl při jeho zaměstnání a starosti 

o rodinu skutečně obdivuhodný výkon. A nebylo to jen nějaké plnění 

povinnosti. Vždyť hudba byla jeho celoživotním koníčkem, radostí  

a láskou. Svědčí o tom mj. řada nacvičených vánočních mší  

s chrámovým sborem i dalších zpěvů běh roku, jeho účinkování jako 

šéf-kapelníka a hráče na trubku na bezpočtu pohřbů (za každého 

počasí!), hudební doprovázení různých obřadů na městském úřadě 

atd. Varhany mu nezůstaly lhostejné ani poté, co svou varhanickou 

službu ukončil. Rád vzpomínám na chvíle, kdy mne povzbuzoval při 

mé nedělení varhanické premiéře v našem kostele. Za jeho obětavost 

a nezištnou službu farnosti, která může být příkladem i pro každého  

z nás, nezbývá, než mu vyslovit skutečně upřímné Pán Bůh zaplať!  

 

Pane Rajndle, měli jsme Vás moc rádi, a proto na Vás  

v srdci i v modlitbách budeme s vděčností pamatovat! 

 

   Vít Němec       
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2013 
Stejně jako v uplynulých letech i letos Vám přinášíme stručný přehled 

hospodaření fryštácké farnosti v roce 2013. Jak sami vidíte i přes to, že 

se podařilo získat poměrně značné finanční prostředky z několika zdrojů 

– Zlínský kraj, město Fryšták, obec Lukoveček, pravidelné sbírky či 

Vaše dary – získané prostředky bohužel zdaleka nestačily na pokrytí 

všech nutných výdajů.  

 

PŘÍJMY (v tis.) 

DOTACE   

FOND KULTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE  240. 000,-   

FOND REGENERACE MĚST. PAM. ZÓN 200. 000,-   

MĚSTO FRYŠTÁK    376. 329,-   

OBEC LUKOVEČEK    50. 000,-   

SBÍRKY KOSTEL             495. 000,-   

DARY V HOTOVOSTI    325. 000,-   

OSTATNÍ PŘÍJMY - NÁJMY   19. 436,-  

CELKEM     1 .705 765,-   

 

VÝDAJE (v tis.) 

OPRAVA STŘECHY    1. 375 270,- 

STAVEBNÍ DOZOR    45. 220,- 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ    18. 000,- 

OMÍTKY KOSTELA    26. 000,- 

NÁTĚR FASÁDY KOSTELA   40. 000,- 

CELKEM     1. 504 490,- 

NÁKLADY NA ENERGIE      

PLYN, ELEKTRO, VODA   183. 480,- 

ODESLANÉ SBÍRKY      

SEMINÁŘ, MISIE, CÍRK.ŠKOLY…  31. 540,- 

OSTATNÍ NÁKLADY      

BOHOSLUŽEBNÉ VÝDAJE, MATERIÁL … 92. 680,- 

VÝDAJE CELKEM    1. 812 190,- 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  - 106. 425,- 

 

Roční uzávěrka hospodaření tak bohužel skončila v „červených číslech“. 

Náš farní účet se snížil o uvedenou částku 106. 425 korun. I přes to, 

jsme rozhodnuti pokračovat v nezbytných opravách našeho kostela. 

V roce 2014 – pokud se podaří opět získat dotace bychom rádi dokončili 

rekonstrukci střechy.  

To se samozřejmě neobejde ani bez Vašich velkorysých darů a 

modliteb… 

Už teď Vám za ně vyslovujeme srdečné Pán Bůh zaplať.              

  -pn- 
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POZVÁNKA NA ZÁJEZD  

Pozvánka na týdenní pobyt pro vdovy a vdovce  

v italském pastoračním středisku Velehrad. 

Nabídka platí pro ty, kteří by chtěli v květnu 2014 strávit příjemný 

víkend v překrásné přírodě italských Dolomit (na pomezí Rakouska a 

Itálie). Název domu Velehrad napovídá, že jde o český dům (určený 

především pro Čechy) k duchovně rekreačním pobytům. Dům je 

součástí obce St. Martin in Gsies, která leží v nadmořské výšce 1310 

m. n. m. (výborně se tam dýchá). Okolní vrcholy se tyčí až do výšky 

2100 metrů. Podle správce domu – otce Hráčka je i ve sv. Martinu v 

květnu už jaro, ale v okolních horách je ještě sníh. 

K ubytování slouží 5 -6 ti lůžkové pokoje s umyvadlem. Sprcha a WC 

jsou na chodbě. Předností tohoto domu není hotelový luxus, ale milé 

rodinné prostředí. Pestrou stravu pro všechny zajišťuje česká 

kuchařka ze surovin nakoupených v České republice. 

Větší túry nebo kratší vycházky skupinám účastníků připravuje tzv. 

na míru znalý průvodce. K cestám za krásami jiných údolí slouží 

autobus, který je celý týden k dispozici.  

Ke společnému setkání slouží účastníkům kaple, kde je každé ráno 

sloužena mše svatá a také jídelna a společenská místnost (klubovna) 

s televizí a knihovnou. 

Cena týdenního pobytu včetně dopravy, jídla a ubytování činí 6.200 

Kč. Zvažte tuto nabídku a pokud byste měli zájem můžete se spojit s 

paní Aničkou Skaličkovou nebo přímo s jednou z organizátorek paní 

Marií Dubskou – prostřednictvím e-mailu:  

dubska.marie@volny.cz nebo na telefonu 739 709 018. 

Závazná přihláška se zálohou 1.500 korun musí být uhrazena do 15. 

února. Zájezd se uskuteční pouze v případě, že se nám podaří 

naplnit celý autobus.  

 

Více informací najdete na: www.pdvelehrad.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastorační dům Velehrad se nachází v obci St. Martin in Gsies. 

 

 

  



 

 

- 10 -                                                 FARNÍČEK  2/14  

NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – TURZOVKA (SLOVENSKO) 
Je tu další část naší společné cesty po nejznámějších křesťanských 

poutních místech Evropy. Tentokrát se zastavíme u našich východních 

sousedů – jen kousek za hranicí s ČR ve slovenské Turzovce. 

Kopec Živčáková se nachází na pomezí Beskyd a Javorníků a je součástí 

Turzovské vrchoviny. Na vrchol (ve výšce 788 metrů) vede řada 

přístupových cest a chodníčků, které sem za více jak 50 let vyšlapaly 

desetitisíce poutníků. Ti se přišli modlit na místo zjevení Panny Marie. 

Dne 1. června 1958 na svátek Nejsvětější Trojice se zde lesníkovi 

Matúši Lašutovi poprvé zjevila Panna Maria a předala mu poselství o 

možné budoucnosti světa. 

Další zjevení se uskutečnila 7. a 21. června a poté ještě několikrát i 

v červenci a v srpnu téhož roku. Celkem se Panna Maria zjevila lesníku 

Lašutovi sedmkrát. (Vizionář Matúš Lašut zemřel 10. srpna 2010 ve 

věku 92 let). 

V září roku 1958 se na hoře Živčáková uskutečnila první pouť věřících. 

Zejména v letech komunistické nesvobody se poutní místo Turzovka – 

Živčáková stalo mezi věřícími velmi vyhledávaným a navštěvovaným. 

Nenávist komunistů šla až tak daleko, že zmíněné místo bylo v roce 

1964 za asistence STB vypáleno.  

Zachráněno bylo tehdy pouze torzo obrazu Panny Marie. O jeho 

zrestaurování se zasloužila Němka Greta Fischerová. (Z Německa se 

opravený obraz na Slovensko vrátil až v roce 1994). Není proto divu, že 

už v roce 1993 se zde začalo s výstavbou menší kaple (zasvěcené 

Panně Marii), která byla slavnostně vysvěcena v říjnu toho roku.  

Nad hlavním oltářem visí velký dřevěný kříž, socha Panny Marie a obraz 

Matky Boží. 

Dekretem žilinského biskupa Mons. Tomáše Galise je od 19. října 2008 

vrch Živčáková oficiálně vyhlášen za Mariánské poutní místo a místo 

modlitby. Zároveň byl posvěcen základní kámen kostela Panny Marie, 

Matky Církve – čímž byla zahájena jeho stavba. V květnu 2011 byl na 

Turzovce slavnostně posvěcen Kříž, korunka Panny Marie a zvon 

budoucího chrámu na Živčákové.                                             -pn- 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

Stavba nového kostela a interiér kaple na Turzovce – Živčákové. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 
Také letos proběhla ve Fryštáku, Vítové a v Lukovečku – Tříkrálová 

sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita. Dne 17. 12. 2013 bylo 

na Městském úřadě ve Fryštáku zapečetěno celkem 23 pokladniček. 

Skupinky koledníků chodily po celé fryštácké farnosti do 5. ledna 

2014. V úterý 7. ledna 2014 bylo rozpečetěno celkem 23 kusů 

pokladniček (z toho jedna nepoužitá – prázdná).  

 

A jak si vedly jednotlivé skupinky? 

 

Lubomír Fuksa  1.325,-Kč,  

Emilie Zbranková   9.265,-Kč  

Vlasta Konečná  3.553,-Kč  

Libor Kučera   7.225,-Kč  

David Odstrčil   4.570,-Kč  

Markéta Poláková  3.712,-Kč  

Kateřina Václavková  5.089,-Kč 

Jana Jasenská  3.153,-Kč  

Magdalena Jasenská  2.996,-Kč  

Pavlína Jasenská  1.878,-Kč  

Barbora Vaňharová  2.330,-Kč   

Jindřich Petřík  3.270,-Kč  

Eliška Halaštová  3.119,-Kč  

Růžena Hrnčířová  2.771,-Kč  

Anna Skaličková          10.673,-Kč  

Kristýna Bačůvková  2.442,-Kč  

Jan Krčma   7.786,-Kč  

Roman Pšeja   6.166,-Kč  

Jana Bartková  4.508,-Kč  

Jana Nášelová  4.982,-Kč  

Martin Němec   7.910,-Kč  

Marie Görigová  3.645,-Kč.  

 

 

Celkem tedy 22 skupin koledníků letos vykoledovalo  

rekordní částku 102.368,-Kč. 

 

Výtěžek sbírky bude stejně jako v uplynulých letech použit pro 

sociálně potřebné. Zhruba polovina částky by se měla vrátit do 

Fryštáku a bude využita pro naše občany. Děkujeme všem, kteří 

přispěli, i těm, kteří sbírku prováděli a organizovali a samozřejmě 

všem vedoucím skupinek a v neposlední řadě i dětem - koledníkům. 

                                

                             Za Charitu – Jana Jasenská a Božena Jančaříková 

                                                         

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

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  
Jeden kněz vypráví: „zastupoval jsem nemocného kněze v jedné 

farnosti. Během vstupní písně přišla do kostela mladá maminka se 

dvěma malými dětmi, chlapcem a děvčátkem. Chtěla, aby stály vedle 

sebe, ale ony se postavily vedle maminky – každé z jedné strany. 

Teprve, když jsem vyzval k pozdravení pokoje, pochopil jsem proč. Ty 

děti byly pohádané a nechtěly se smířit. Teď podávaly obě mamince 

ruku, ale ona odmítla. Až když si podaly ruce navzájem, s radostí jim 

ruce stiskla. Uvědomil jsem si při tom cenu tohoto liturgického gesta. 

Nutí nás k rozhodnutí: chceš-li přijmout eucharistického Krista, musíš 

nejprve přijmout za své všechny sestry a bratry. Jestli to 

nedokážeme, pak nepomůže ani postavit se v kostele daleko od nich. 

Čím dál se totiž postavím od druhého, tím dál jsem od samotného 

Ježíše.“ Farníček vyjde v den svátku Uvedení Páně do chrámu. 

Přivádějme druhé svým pěkným svědectvím do chrámu. Vyprávějme 

jim, jak je pro nás důležité setkat se tam s bližními i s Bohem ve víře 

a odpuštění. Do chrámu nechodí dokonalí lidé, ani z chrámu nevyjdou 

lidé dokonalí. Přicházejí i vycházejí lidé snažící se žít podle evangelia, 

kteří druhé nepovažují za nepřátele, nýbrž bratry a sestry. Pane 

Ježíši, dávej nám své požehnání a uváděj nás do stále bližšího spojení 

s Tebou.                                 otec Miroslav 

AKTUALITA 
Ve dnech od 11. do 17. února 2014 proběhne návštěva českých a 

moravských biskupů Říma nazvaná „Ad limina“. Její součástí bude i 

první oficiální společné setkání biskupů s papežem Františkem. Ten 

také požehná korunky k staroboleslavskému reliéfu Panny Marie 

Palladium země české. Za olomouckou arcidiecézi se cesty zúčastní 

arcibiskup Jan Graubner. Program začne mší svatou u hrobu sv. 

Petra, která se uskuteční v úterý 11. února od 17.00 hodin ve 

Svatopetrské bazilice. Setkání s papežem Františkem je naplánované 

na pátek 14. února. V tentýž den budou biskupové společně s 

českými poutníky sloužit mši v bazilice sv. Klimenta, kde si 

připomenou 1145. výročí smrti sv. Cyrila.                    www.ado.cz 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo ví, kdy má dost. 

* Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. 

* Blaze tomu, kdo nic nemá, nestará se, kam to schová. 

* Bez opatrnosti i moudrost slepá. 

* Bez naprosté svobody není pravé přátelství. 

* Bohatství je jako moucha, sedá ráda na hnůj. 

* Boháč dává pro pověst, chudý pro čest. 

* Bez peněz v světě darmo se člověk plete. 

* Co jeden hlupák zkazí, tisíc moudrých nenapraví. 

* Co se z kočky narodí, nebude než myši chytat. 
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                                                                     KALENDÁRIUM ÚNOR 2014 
  2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 

  5.2. Památka svaté Agáty 

  6.2. Památka svatého Pavla Mikiho a druhů 

  9.2. 5. neděle v mezidobí 

10.2. Památka svaté Scholastiky 

16.2. 6.neděle v mezidobí 

22.2. Svátek Stolce svatého Petra 

23.2. 7. neděle v mezidobí 

 

 

FRYŠTÁCKÝ MINISTRANT ROKU 2013 
Farníci, kteří se v neděli 12. ledna zúčastnili desáté mše svaté, byli 

svědky, jak se již stává tradicí, vyhlašování a odměňování 

nejpilnějších ministrantů za uplynulý rok 2013. Fryštáckým 

ministrantům jsou totiž po celý rok zaznamenávány účasti na mších 

svatých, a podle reakcí farníků při vyhlašování bylo znát, že se 

chlapci opravdu překonávali. Sami jste si v minulém roce mohli 

všimnout, že účast ministrantů byla i ve všedních dnech hojná a 

bohužel i bohudík se občas stávalo, že tvořili polovinu příchozích 

věřících. Je velmi dobře, že kluky služba u oltáře baví a pevně všichni 

věříme, že ve své píli budou pokračovat. Nejsnaživějším ministrantem 

v minulém roce se stal Dominik Němec, který s počtem 342 účastí na 

mších sv. zaslouží velký obdiv. Pravidelně s Dominikem ministrovali i 

bratři Fuksovi – Mirek (275 mší sv.) a Štěpán (242) i Vašek Kučera 

(220).  Poctivě přicházeli také kluci Kuba (142) a Vojta (141) 

Vajďákovi, Ondra Zelinka, Vojta Košák, Peťa a Kája Macháčkovi, Kuba 

Kočenda a Kuba Lauterkranc. Všem těmto klukům patří velký dík za 

vytrvalost a službu Pánu Bohu, který si to určitě zaslouží. Budeme jen 

rádi, když se naše ministrantská základna rozšíří i o další kluky, kteří 

budou s radostí přisluhovat otci Mirkovi při bohoslužbách.           -fn- 
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DOPLŇOVAČKA NA ÚNOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holandské přísloví:  

Mnozí lidé hledají krásné noci a …dokončení v tajence. 

1. Nenaplněná. – 2. Mohutné listnaté stromy. – 3. Náboj do pušky. –  

4. Porazit (stromy). – 5. Soudní přelíčení. – 6. Malý prst. – 7. Dostaviti 

se vozidlem. – 8. Malé pole. – 9. Veliké myši. – 10. Podražení (množ. č.). 

– 11. Český spisovatel (Karel). – 12. Žadoniti. – 13. Oběžnice. –  

14. Součást polední stravy. – 15. Přenechati za peníze. – 16. Veliké lodi. 

– 17. Strážce rybníků. 
Tajenka z minula: …v novém roce nové úspěchy 

                                                                   připravil František Záloha 
 

SMĚJEME SE S FARNÍČKEM 
Jde Franta navštívit kamaráda a najde ho v kuchyni klečet na kolenou 
a drhnout podlahu. 
"No tak tohle by mě ani ve snu nenapadlo, Pepo." 

 "Mě taky ne, to je nápad mojí manželky." 
*** 

Pošle babička dědu do sklepa, aby jí přinesl česnek a cibuli. 
"Nezapomeň! Dvě věci!" říká mu. 
Děda jde do sklepa a za chvíli se vrátí a přinese lopatku na smetí. 
"Proboha, cos mi to zase přinesl? 
Říkala jsem jasně: dvě věci! Kde máš smeták?" 

*** 
V ráji… 
Eva se ptá "Adame, miluješ mě?" 
Adam: "A mám na výběr, miláčku?" 
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Letošní „Tříkrálová sbírka“ vynesla částku 102. 368 korun. 
Děkujeme všem dárcům i organizátorům.  
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