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KŘÍŽOVKA NA BŘEZEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tentokrát najdete v tajence výrok německého filosofa J. G. Herdera (1744-1803). 
Vodorovně:  A. Podnik zahraničního obchodu, hmota, podlahové krytiny. – B. I. díl 
tajenky. – C. Kloudně, neteře, ženské jméno, severoitalská řeka. – D. Typ rodinného 
domku, jihočeská obec, město v Nigérii, Afroasiat. – E. Společenské hry, druh tropických 
mravenců, chrámová loď, tlustolistá rostlina. – F. Ochrana zboží, anglicky“plouti“, domácí 
ženské jméno, německy“pán“. – G. Cizí označení čísla, německy“orel“, cinknutí, starší 
zájmeno, tři nuly. – H. Tatarské obydlí, německy“východ“, druh květenství, ovocná 
zahrada, mezinárodní organizace. – I. II. díl tajenky. – J. Súdánské město, buď zdráv  
(z latiny), rodové tradice feudálů. 
Svisle: 1. Řada vozidel. – 2. Kterak, lem. – 3. Svatební květina, thajský průliv, stará zbraň. 
– 4. Zušlechtěné železo, italské město, slovenská předložka. – 5. Opojný nápoj, judský 
král, boxerský úder. – 6. Opotřebovat jízdou, město v Estonsku. – 7. Zle odpláceti, římsky 
154. – 8. Pučálkovic žirafa, popínavá rostlina. – 9. Typ našich automobilů, Staškovo jméno. 
– 10. Vůdce kozáků, dětská strava. – 11. Silné provazy, příležitostná koupě. – 12. Avivážní 
prostředek, polská řeka, pražská SPZ. – 13. Hudební značka, citoslovce pochopení, stařík.  
– 14. Bývalý kočovník, mužské jméno, SPZ Ostravy. – 15. Epocha, navlhčit rosou. –  
16. Král skřítků. 
Nápověda: C. Taro, J. Akot, 3. Tao, 6.  Tartu 

Tajenka z minula: ztrácejí krásné dny.                    Připravil František Záloha                                               
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Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15) 
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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  
Papež František nám ve svém poselství 

k letošní postní době píše: 

Drazí bratři a sestry, nechť tato postní 

doba najde celou církev disponovanou  

a ochotnou přinášet těm, kdo žijí ve 

hmotné, mravní a duchovní bídě, 

evangelní svědectví, jehož souhrnem je 

zvěst o lásce milosrdného Otce, 

připraveného obejmout v Kristu každého 

člověka. Dokážeme to v té míře, v jaké 

budeme připodobněni Kristu, který se stal 

chudým a svou chudobou nás obohatil. 

Půst je vhodnou dobou k dávání ze svého. Udělá nám dobře, když se 

budeme ptát, čeho se můžeme zbavit, abychom pomohli druhým  

a obohatili je svou chudobou. Nezapomínejme na to, že pravá 

chudoba bolí; nebylo by nic platné dávání bez kající dimenze. Nemám 

důvěru k almužně, která nic nestojí a která nebolí. Nechť Duch Svatý, 

díky němuž „jsme prý smutní, a zatím se stále radujeme, jakoby 

chudáci, a přece mnohé obohacujeme, jako bychom nic neměli  

a zatím máme všechno“ (2 Kor 6,10), podporuje naše předsevzetí  

a posiluje v nás pozornost a zodpovědnost vůči lidské bídě, abychom 

se stávali milosrdnými a konali milosrdenství. S tímto přáním vás 

ujišťuji o své modlitbě za to, aby každý věřící a každé církevní 

společenství plodně vykonali postní pouť, a prosím vás, abyste se 

modlili za mne. Ať vám Pán žehná a Panna Maria vás ochraňuje.  

                To Vám do postní doby přeje i otec Miroslav. 

 

BOHOSLUŽBY KŘÍŽOVÉ CESTY VE FRYŠTÁKU 
Po celou postní dobu budou v našem kostele opět probíhat  

(vždy v pátek 17:45 a v neděli 15:00) bohoslužby Křížové cesty. 

Pokud byste chtěli tuto bohoslužbu vést, zapište se prosím na seznam 

v sakristii nebo se informujte u pana kostelníka Košáka. 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Cizí huba není chlév, nemůžeš ji zavřít, ani když páchne. 

* Co je dovoleno pánu, není dovoleno kmánu. 

* Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 

* Co na srdci to na jazyku. 

* Co se v mládí naučíš, v stáří jako když najdeš. 

* Co není zakázáno, je povoleno. 

* Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. 

* Co se škádlívá, to se rádo mívá. 

* Co oko nevidí, to srdce nebolí. 

* Co se ti nechce dokončit, toho ani nezačínej. 
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                                                                  KALENDÁRIUM BŘEZEN 2014 
 

  2.3. 8.neděle v mezidobí 

  5.3. Popeleční středa 

  9.3. 1.neděle postní 

16.3. 2.neděle postní  

19.3. Slavnost svatého Josefa 

23.3. 3. neděle postní 

25.3. Slavnost zvěstování Páně 

30.3. 4. neděle postní 

 

 

PROČ JSEM PŘESTALA UČIT NÁBOŽENSTVÍ? 
 

Náboženství ve Fryštáku jsem 

začala učit po odchodu otce 

biskupa Karla Herbsta roku 2001. 

Nejprve jsem absolvovala dvouletý 

katechetický kurz, který podle 

nového školského zákona 

nedostačoval, a nato 5 ti-letou 

Cyrilometodějskou fakultu 

Univerzity Palackého v Olomouci 

obor křesťanská výchova, kde 

jsem získala magisterský titul.  

Děti jsem učila ráda a velmi mě můj odchod mrzí, zvlášť když letošní 

třídy byly ty nejlepší. Výuka náboženství ale bohužel nikoho neuživí. 

Náboženství je sice vedeno jako nepovinný předmět, ale na výplatní 

pásce (45 Kč/hod čistého) je na tom hůř než kroužky (90 Kč/hod). 

Nenašla jsem pracovní místo ve fryštácké škole, proto jsem se 

rozhodla dále studovat na pedagogické fakultě v Olomouci. Mezi tím 

jsem dostala nabídku pracovat v neziskové organizaci, která se 

věnuje práci s dětmi a rodinami. Tři dny v týdnu pracuji většinou 10 – 

12 hodin denně, v pátek jsem v Olomouci a v pondělí jsem učila 

náboženství. K tomu mám svou rodinu, děti a práci doma. Protože se 

blíží období státních zkoušek, potřebuji více volného času. Musela 

jsem se proto rozhodnout tímto způsobem.  

Náboženství místo mne povede pan farář Miroslav Dibelka.  

Děkuji Vám všem za pochopení, děkuji všem rodičům za spolupráci,  

a za to, že jste tak poctivě posílali děti do náboženství.  

Dětem opakuji to, co jsme si řekli v poslední hodině:„Do náboženství 

nechodíte kvůli mně, ale kvůli Pánu Ježíši!“                                     

 

    Jana Skaličková 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – PANONHALMA (MAĎARSKO) 
Dnes přinášíme další místo naší společné cesty po nejznámějších 

křesťanských poutních místech Evropy. Tentokrát nás čeká výlet do 

Maďarska…na slavnou Panonhalmu. 

 

Pannonhalma (česky Panonský vrch) 

je městečko v Maďarsku v župě 

Győr-Moson-Sopron, zhruba 20 

kilometrů jihovýchodně od Győru. 

Žije tu přibližně 4.000 obyvatel. Na 

kopci nedaleko města se nachází 

benediktinské arciopatství svatého 

Martina založené v roce 996 

uherským knížetem Gejzou.  

Ten sem povolal z Čech učence  

a  mnichy - následovatele svatého 

Vojtěcha. Prvním známým opatem 

byl bratr Anastáz. Podle legendy zde jistý čas žil také svatý Astrik, 

který sem z Říma od papeže Silvestra II. přinesl korunovační klenoty 

pro prvního křesťanského krále Uher - svatého Štěpána. Ten v roce 

1002 rozšířil a sepsal listinu výsad pro tento klášter, daroval mu 

pozemky a práva na „desátek“ a přičlenil k němu mnohé už existující 

obce. Tato listina výsad se zachovala dodnes a je vůbec nejstarší 

písemnou památkou uherského království. (Byla sepsána latinsky).  

V době sepsání této listiny ještě nebyl na kopci Svatého Martina (jméno 

Pannonhalma se používá „jen“ asi 200 let) žádný kostel. Ten byl 

postaven později v letech 1003 - 1005.  

V roce 1543 byli zdejší mniši nuceni kvůli vpádu Turků toto místo 

opustit a vrátili se sem až v roce 1547. Po náročné rekonstrukci se 

objektu v roce 1585 znovu zmocnili Turci a opět všechno spálili a zničili. 

Poslední vojenská událost se stala v roce 1683. Když se od Vídně 

vracela poražená turecká armáda zpět, vyhodili vojáci do povětří vnější 

hradby kláštera. V roce 1694 zde nový opat založil universitu řádu, 

která byla slavnostně otevřena v roce 1702. Další smutnou událostí 

bylo nařízení císaře Josefa II. o zrušení mnišských řádů. V roce 1786 

tak byl řád zrušen a jeho majetek rozprodán. Pannonhalmský arciopat 

patří mezi tzv. územní opaty, což znamená, že pro několik klášterů 

podřízených farností (v současnosti 14) plní funkci biskupa (a přijímá 

biskupské svěcení). Zdejší benediktini spravují rovněž gymnázium.  

V okolí kláštera se nachází také arboretum, několik slavných vinic  

a také sklípky s kvalitními víny. Vstup do kláštera je možný jen pro 

skupiny poutníků a rovněž se musíte předem ohlásit. 

Celý klášterní komplex je od roku 1996 zapsán na Seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO.    

             -pn- 
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OPRAVA STŘECHY KOSTELA 
Většina z Vás milí farníci už jistě  

zaregistrovala, že začala – snad 

poslední – etapa opravy střechy 

našeho kostela. Stejně jako 

v minulých letech pokračuje ve své 

započaté práci holešovská firma 

Rapos. Jak už jsme Vás informovali 

dříve, předcházející dvě části 

opravy jsou díky Bohu zaplaceny a 

zbývá tak sehnat „pouze“ částku 

zhruba 1,3 milionu korun. I letos 

hodláme požádat o dotace nejenom 

město Fryšták, ale také Zlínský kraj 

a Ministerstvo kultury ČR (to už 

přislíbilo částku 200 tisíc korun).  

Je však nutné dodat, že se bohužel neobejdeme ani bez Vašich 

velkorysých darů. Stejně tak bychom chtěli vyzvat i podnikatele, kteří 

by (podle svých možností) chtěli na opravu kostela přispět, ať se 

obrátí přímo na otce Miroslava Dibelku. Věříme, že společným úsilím 

se toto dílo s Boží pomocí letos podaří dokončit. 

                     -pn- 

POMOC UKRAJINĚ 
S ohledem na složitou situaci na Ukrajině vyzvali biskupové České 

republiky k modlitbám za pokojné řešení konfliktu, za jeho oběti a za 

ty, které zasáhla bolest. Na pomoc obětem nepokojů vyhlásila Charita 

ČR sbírku, jejíž výtěžek bude použit na podporu zdravotnických 

zařízení a pomoc lidem v nouzi. Jedná se například o zraněné, lidi  

s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod. 

Nepokoje zasáhly v uplynulých dnech nejen hlavní město Kyjev, ale 

také další větší města Ukrajiny, a proto se charitní pomoc zaměřuje  

i na ostatní regiony. Charita ČR dlouhodobě spolupracuje s místními 

pobočkami charity na Ukrajině a dalších nestátních neziskových 

organizací. Kritériem pomoci nejsou politické názory, ale pouze 

faktický stav sociální potřebnosti konkrétních lidí. „Na pomoc Ukrajině 

okamžitě uvolňujeme částku 100 tisíc korun z našeho krizového 

fondu,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Stejnou sumu uvolnila 

na pomoc Ukrajině také Arcidiecézní charita Olomouc. „Částku 

věnujeme z našeho krizového fondu, který je financován z výnosu 

Tříkrálové sbírky,“ upřesnil ředitel charity Václav Keprt.  

Na pomoc obětem ukrajinských nepokojů bylo  

zprovozněno sbírkové konto Charity ČR.  

Finanční dary lze posílat na sbírkový účet  

55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104. 

                                                                                                -ado- 

 
 



    Zatím volno 
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EKUMENICKÁ LESNÍ ŠKOLA V PRAZE 
Dne 11. a 12. ledna se fryštáčtí skauti zúčastnili ELŠ (Ekumenické lesní 

školy), konané v salesiánském divadle v Praze - Kobylisích. Bylo tam 

mnoho skautů z různých koutů naší republiky. Hlavní náplní bylo přiučit 

se něco víc o skautingu a také popřemýšlet o životě. Přednášelo nám 

hodně významných osob a to ať už ve skautingu nebo v celé 

společnosti. Jedna z přednášek, která se konala v sobotu, se jmenovala 

O životě ve vesmíru, v které hovořil známý astrofyzik a astronom 

RNDr. Jiří Grygar. Následovala další přednáška, kterou vedl bratr Karel 

Schwarzenberg a Miloš Říha, kteří hovořili o životě. Večer znaveni, ale i 

obohaceni po všech těch přednáškách, jsme se vydali do Prahy. Metrem 

jsme dojeli do centra a prošli se po Václavském náměstí, Karlově mostě 

a krásnou noční Prahou. V neděli jsme den zahájili společnou mší 

svatou a po přednáškách se vydali domů do Fryštáku.                 –pb- 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Fryštáčtí skauti v pražském salesiánském divadle v Kobylisích. 

 

PŮST - PŘÍLEŽITOST BÝT SPOLU 
Popeleční středou vstupují křesťané do čtyřicetidenního postního 

období, které je přípravou na Velikonoce. V liturgickém kalendáři je to 

vždy středa, která předchází první neděli postní. Mnohdy se nám stává, 

že během roku jen s velikým vypětím nacházíme čas na blízké – 

partnera, děti, přátele. Proto vyhlížíme např. čas dovolené, kdy 

konečně můžeme být spolu. V podobném významu se odehrává i doba 

postní. Během roku nám totiž často uniká čas na modlitbu a prostor pro 

Boha. Proto již více jak sedmnáct set let církev praktikuje jako přípravu 

na Velikonoce postní dobu, která má tři sloupy: Modlitbu, půst a 

almužnu. V postu nejde ani tolik o jídlo, jak se někdy lidé mylně 

domnívají. Jde mnohem více o čas, o vytvoření prostoru pro Boha. 

Právě v období postní doby jsme pozváni hledat více času na Boha. 

Zřeknutí se jídla či zábavy má vést k plné soustředěnosti na Boha ještě 

jinými prostředky než jen modlitbou. Je to čas přípravy, vnitřního 

probuzení, oživení naděje a touhy.                                  www.vira.cz 
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POZVÁNKA NA ZÁJEZD DO ŘÍMA 

Hlavní církevní událostí roku bude kanonizace papežů Jana Pavla II. a 

Jana XXIII. Historicky ojedinělé svatořečení dvou papežů. Svatořečení 

se zúčastní dva žijící papežové papež František i emeritní papež 

Benedikt XVI.  

Termín: 26. 4.2014 - 28. 4.2014 

Cena:  od 2.400 Kč 

Délka: 3 dny 

Doprava: autobusem 

Strava: vlastní 

1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách.  

2. den: příjezd v brzkých ranních hodinách do Vatikánu. Dopoledne 

svatořečení Jana Pavla II a Jana XXIII. Odpoledne prohlídka 

význačných křesťanských kostelů s průvodcem - San Giovanni in 

Laterano (Svaté schody z Jeruzaléma), bazilika Svatého kříže 

jeruzalémského (část kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus), 

sv. Kliment (hrobka sv. Cyrila), kostel Santa Maria Maggiore, nebo 

osobní volno. Vzhledem k očekávánému velkému počtu poutníků, je 

prohlídka poutních kostelů zkrácena na tyto kostely. Pokud čas a 

situace v městě Římě dovolí, navštívíme další význačné církevní 

památky. Odjezd do ČR ve večerních hodinách.  

3. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách. 

SVATOŘEČENÍ JANA PAVLA II. A JANA XXIII. 
V neděli 27. dubna 2014, kdy se slaví svátek Božího milosrdenství, 

proběhne kanonizace bývalých papežů Jana Pavla II. a Jana XXIII. 

Svatořečení dvou papežů bude historicky ojedinělé tím, že se ho 
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www.cestyevropou.cz 
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SETKÁNÍ NAŠICH BISKUPŮ S PAPEŽEM FRANTIŠKEM 
V pátek 14. února přijal papež 
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www.ado.cz 
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                                 ZNOVUOBJEVME SVATÉHO JOSEFA? 

Dne 19. března si připomínáme svátek svatého Josefa.  
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MODLITBA KE SVATÉMU JOSEFOVI 
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Ne bohatství a pohodlí, ale práce a obětavost naplňovaly Tvůj život. 

Dej, abychom hledali štěstí ve věrném plnění povinností 
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abychom uměli a dokázali překonávat těžkosti a zkoušky života; 

abychom se připodobnili tvé Rodině, 
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Amen. 

                     připravil lk 
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ROK (RODINY) S PAPEŽEM FRANTIŠKEM  
Z promluvy papeže Františka při setkání rodin 27. října 2013 

„Kdo uzavírá svátostný sňatek, říká: „Slibuji, že ti zachovám lásku, 

úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno 

dobré i zlé až do smrti.“ Snoubenci v té chvíli nevědí, co se stane, 

nevědí jaké radosti a jaké bolesti je čekají. Vydávají se na společnou 

cestu. A to je manželství! Vydat se na společnou cestu, ruku v ruce, a 

přitom se svěřit do velkých rukou Páně. Křesťanští manželé nejsou 

naivní, znají problémy a protivenství života. Nemají však strach vzít 

na sebe svoji odpovědnost před Bohem a společností, aniž by utíkali 

nebo se izolovali či zříkali poslání založit rodinu a přivést na svět děti.  

A milost není na ozdobu života, nýbrž k tomu, aby nám dala sílu pro 

život, učinila nás odvážnými, abychom mohli jít dál! Nikdy se tedy 

neizolovat, vždycky spolu. Křesťané si udělují svátost manželství, 

protože si uvědomují, že ji potřebují. Potřebují ji, aby byli sjednoceni 

a plnili poslání rodičů. „V dobrém i ve zlém až do smrti.“ Tak to říkají 

manželé ve svátosti manželství, během níž se modlí společně i 

s celým společenstvím. Proč? Protože se to tak dělá? Nikoli. Činí tak, 

protože to potřebují na dlouhou cestu, kterou se mají společně ubírat. 

Dlouhou cestu, nikoli po kouskách, ale nastálo. A potřebují pomoc 

Ježíše, aby kráčeli s důvěrou, aby se denně vzájemně přijímali a 

každý den si odpouštěli! A toto je důležité: umět si v rodinách 

odpouštět, protože všichni máme nedostatky, všichni! Někdy děláme 

nedobré věci, které druhým ubližují. Je třeba mít odvahu žádat 

omluvu, když v rodině chybujeme … 

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 
 Co se nám vybaví, když si vzpomeneme na svou svatbu? 

 Jaká to byla slavnost a na co rádi vzpomínáme? 

 Jak dnes vnímáme sílu svátosti manželství v našem životě?  

 V čem konkrétním nám svátost manželství pomohla, pomáhá a 

můžeme se o něco z toho podělit s ostatními? 

 Jakou zkušenost máme s odpouštěním?  

 Dokážeme poprosit o odpuštění a dokážeme přijmout prosby 

druhých o odpuštění? 

MODLITBA 
Bože, ustanovil jsi manželství, abychom jím udržovali život lidského 

pokolení, vzájemně si pomáhali a radovali se ze své lásky. Prosíme tě 

tedy, ať spolu opravdu žijeme v lásce, trpělivosti a pokoji a 

zachováme si věrnost. Posiluj nás, abychom své děti vychovali ve víře 

a v kázni a aby jim byl náš manželský vztah dobrým příkladem pro 

život. Pomáhej nám snášet trpělivě nesnáze života. Žehnej našim 

úmyslům a pracím. Pomáhej nám, ať ve všem dobrém i zlém stojíme 

při sobě a spolu kráčíme cestou k nebi. 

         -ado- 
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SLAVÍK ZA MŘÍŽÍ – RECENZE NOVÉ KNIHY 
Knize Slavík za mříží (vydané v roce 

2013), jejímž autorem je Jiří Miček, by 

měli věnovat pozornost nejen ti, kteří si 

rádi přečtou napínavý román, ale i ti, 

kteří se chtějí něco zajímavého dozvědět 

z historie salesiánského díla u nás. Jde 

totiž o dramatický příběh z období 

komunistické totality, který se odehrál již 

před šedesáti lety a jehož hlavním 

aktérem je mladý salesián  - P. Václav 

Filipec.  

Tento kněz byl salesiánskými představenými po jejich uvěznění 

pověřen, aby se staral o mladé spolubratry. V roce 1952 však bylo 

Filipcovo napojení na představené prozrazeno a byl na něj vydán 

zatykač. Začal se proto ukrývat na Valašsku. Útočiště našel nejprve 

na faře v Liptále u tamního pana faráře, později se pak po několik let 

skrýval v liptálském klášteře sester dominikánek, které zde 

provozovaly ústav pro mentálně postižené děti. Zde za ním také 

dojížděl salesián Josef Honka (někdejší duchovní správce naší 

farnosti), který Filipcovi všestranně pomáhal. V roce 1957 se P. 

Filipec za dramatických okolností (cestoval v řeholním ženském šatu) 

dostal z Valašska až do severních Čech na státní hranici s Německem. 

To už mu ale byla delší dobu v patách StB, která jej také nakonec 

dopadla. „Hon na Filipce“ byl neobyčejně rozsáhlou celostátních akcí, 

na které se podílely stovky policistů. P. Filipec byl později odsouzen 

na devět let (propuštěn byl při amnestii v roce 1960). Odsouzeny byly 

rovněž sestry dominikánky z Liptálu a také mnozí další věřící, kteří 

Filipcovi při útěku pomáhali. Kniha líčí osudy P. Filipce v uvedeném 

období velmi poutavým a čtivým způsobem, takže ten, kdo se do ní 

začte, se pak už od ní těžko odtrhává. I když se jedná o románové 

zpracování, v němž jsou některá jména nechtěně i záměrně smyšlená 

(ne všechny epizody lze spolehlivě zrekonstruovat z pramenů, proto 

autor někdy příběh dotváří podle své fantazie), historický základ 

celého příběhu je reálný. Kniha poměrně zřetelně zdůrazňuje to, že 

lidé, kteří se nasazovali pro víru, byli skuteční hrdinové, na druhé 

straně ale také ukazuje zrůdnost komunistického režimu, v němž 

těm, kteří proti věřícím bojovali, nešlo o ideje, ale např. o kariérní 

postup, pro nějž byli schopni udělat prakticky cokoliv (i když v koutku 

duše ty, které pronásledovali, tak trochu obdivovali). Na čtivosti jí 

neubírá ani její největší nedostatek, kterým je velké množství 

překlepů a chyb textu, který zřejmě neprošel důkladnou jazykovou 

korekturou. Publikace je k dostání např. na baru DISu, nebo Vám ji 

zajistí také otec Miroslav.                                                      -vn-         

  
 

 



volnivol 

    

 

- 6 -                                 FARNÍČEK  3/14 

ROK (RODINY) S PAPEŽEM FRANTIŠKEM  
Z promluvy papeže Františka při setkání rodin 27. října 2013 

„Kdo uzavírá svátostný sňatek, říká: „Slibuji, že ti zachovám lásku, 

úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno 

dobré i zlé až do smrti.“ Snoubenci v té chvíli nevědí, co se stane, 

nevědí jaké radosti a jaké bolesti je čekají. Vydávají se na společnou 

cestu. A to je manželství! Vydat se na společnou cestu, ruku v ruce, a 

přitom se svěřit do velkých rukou Páně. Křesťanští manželé nejsou 

naivní, znají problémy a protivenství života. Nemají však strach vzít 

na sebe svoji odpovědnost před Bohem a společností, aniž by utíkali 

nebo se izolovali či zříkali poslání založit rodinu a přivést na svět děti.  

A milost není na ozdobu života, nýbrž k tomu, aby nám dala sílu pro 

život, učinila nás odvážnými, abychom mohli jít dál! Nikdy se tedy 

neizolovat, vždycky spolu. Křesťané si udělují svátost manželství, 

protože si uvědomují, že ji potřebují. Potřebují ji, aby byli sjednoceni 

a plnili poslání rodičů. „V dobrém i ve zlém až do smrti.“ Tak to říkají 

manželé ve svátosti manželství, během níž se modlí společně i 

s celým společenstvím. Proč? Protože se to tak dělá? Nikoli. Činí tak, 

protože to potřebují na dlouhou cestu, kterou se mají společně ubírat. 

Dlouhou cestu, nikoli po kouskách, ale nastálo. A potřebují pomoc 

Ježíše, aby kráčeli s důvěrou, aby se denně vzájemně přijímali a 

každý den si odpouštěli! A toto je důležité: umět si v rodinách 

odpouštět, protože všichni máme nedostatky, všichni! Někdy děláme 

nedobré věci, které druhým ubližují. Je třeba mít odvahu žádat 

omluvu, když v rodině chybujeme … 

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 
 Co se nám vybaví, když si vzpomeneme na svou svatbu? 

 Jaká to byla slavnost a na co rádi vzpomínáme? 

 Jak dnes vnímáme sílu svátosti manželství v našem životě?  

 V čem konkrétním nám svátost manželství pomohla, pomáhá a 

můžeme se o něco z toho podělit s ostatními? 

 Jakou zkušenost máme s odpouštěním?  

 Dokážeme poprosit o odpuštění a dokážeme přijmout prosby 

druhých o odpuštění? 

MODLITBA 
Bože, ustanovil jsi manželství, abychom jím udržovali život lidského 

pokolení, vzájemně si pomáhali a radovali se ze své lásky. Prosíme tě 

tedy, ať spolu opravdu žijeme v lásce, trpělivosti a pokoji a 

zachováme si věrnost. Posiluj nás, abychom své děti vychovali ve víře 

a v kázni a aby jim byl náš manželský vztah dobrým příkladem pro 

život. Pomáhej nám snášet trpělivě nesnáze života. Žehnej našim 

úmyslům a pracím. Pomáhej nám, ať ve všem dobrém i zlém stojíme 

při sobě a spolu kráčíme cestou k nebi. 

         -ado- 

 

 

 

FARNÍČEK  3/14                                                                     - 7 - 

SLAVÍK ZA MŘÍŽÍ – RECENZE NOVÉ KNIHY 
Knize Slavík za mříží (vydané v roce 

2013), jejímž autorem je Jiří Miček, by 

měli věnovat pozornost nejen ti, kteří si 

rádi přečtou napínavý román, ale i ti, 

kteří se chtějí něco zajímavého dozvědět 

z historie salesiánského díla u nás. Jde 

totiž o dramatický příběh z období 

komunistické totality, který se odehrál již 

před šedesáti lety a jehož hlavním 

aktérem je mladý salesián  - P. Václav 

Filipec.  

Tento kněz byl salesiánskými představenými po jejich uvěznění 

pověřen, aby se staral o mladé spolubratry. V roce 1952 však bylo 

Filipcovo napojení na představené prozrazeno a byl na něj vydán 

zatykač. Začal se proto ukrývat na Valašsku. Útočiště našel nejprve 

na faře v Liptále u tamního pana faráře, později se pak po několik let 

skrýval v liptálském klášteře sester dominikánek, které zde 

provozovaly ústav pro mentálně postižené děti. Zde za ním také 

dojížděl salesián Josef Honka (někdejší duchovní správce naší 

farnosti), který Filipcovi všestranně pomáhal. V roce 1957 se P. 

Filipec za dramatických okolností (cestoval v řeholním ženském šatu) 

dostal z Valašska až do severních Čech na státní hranici s Německem. 

To už mu ale byla delší dobu v patách StB, která jej také nakonec 

dopadla. „Hon na Filipce“ byl neobyčejně rozsáhlou celostátních akcí, 

na které se podílely stovky policistů. P. Filipec byl později odsouzen 

na devět let (propuštěn byl při amnestii v roce 1960). Odsouzeny byly 

rovněž sestry dominikánky z Liptálu a také mnozí další věřící, kteří 

Filipcovi při útěku pomáhali. Kniha líčí osudy P. Filipce v uvedeném 

období velmi poutavým a čtivým způsobem, takže ten, kdo se do ní 

začte, se pak už od ní těžko odtrhává. I když se jedná o románové 

zpracování, v němž jsou některá jména nechtěně i záměrně smyšlená 

(ne všechny epizody lze spolehlivě zrekonstruovat z pramenů, proto 

autor někdy příběh dotváří podle své fantazie), historický základ 

celého příběhu je reálný. Kniha poměrně zřetelně zdůrazňuje to, že 

lidé, kteří se nasazovali pro víru, byli skuteční hrdinové, na druhé 

straně ale také ukazuje zrůdnost komunistického režimu, v němž 

těm, kteří proti věřícím bojovali, nešlo o ideje, ale např. o kariérní 

postup, pro nějž byli schopni udělat prakticky cokoliv (i když v koutku 

duše ty, které pronásledovali, tak trochu obdivovali). Na čtivosti jí 

neubírá ani její největší nedostatek, kterým je velké množství 

překlepů a chyb textu, který zřejmě neprošel důkladnou jazykovou 

korekturou. Publikace je k dostání např. na baru DISu, nebo Vám ji 

zajistí také otec Miroslav.                                                      -vn-         
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SETKÁNÍ NAŠICH BISKUPŮ S PAPEŽEM FRANTIŠKEM 
V pátek 14. února přijal papež 

František ve Vatikánu 15 českých  

a moravských biskupů na 

soukromé audienci. Během 

uzavřeného setkání, které trvalo 

zhruba hodinu a půl, předal také 

svůj projev, v němž dává české 

církvi některá doporučení. Ta se 

týkají pastorace, dialogu  

s nevěřícími, poslání biskupa nebo 

ekonomickým záležitostem.  

Svatý otec František při setkání mj. uvedl: „Zatímco po dlouhý čas 

církev ve vaší zemi utlačovaly režimy, založené na ideologiích 

popírajících lidskou důstojnost a svobodu, dnes se musíte 

vypořádávat s jinými nástrahami, kupříkladu se sekularismem  

a relativismem,“. Podle něj je potřebný konstruktivní dialog se všemi 

lidmi, i s těmi, kdo jsou vzdálení jakémukoliv náboženskému cítění. 

„Kéž jsou vždy křesťanská společenství místem přijetí, otevřené  

a klidné konfrontace, kéž jsou tvůrci smíření a pokoje, podnětem pro 

celou společnost, aby se zaměřila na obecné dobro a pozornost vůči 

nejpotřebnějším, kéž přispívají ke kultuře setkávání,“ dodal. 

František také vyzval k podpoře rodin: „Rodina je nosný prvek 

společenského života a pouze pracujeme-li k užitku rodiny, můžeme 

obnovit pletivo církevního společenství a samotné občanské 

společnosti.“ Před biskupy dále vyzdvihl potřebu kvalifikované 

přítomnosti církve ve školství a kultuře. Biskupové dále mají být 

podle papeže „s bdělostí i odvahou“ otevření vůči Božím podnětům, 

který uschopňuje věřící laiky, aby se ujali úloh potřebných k obnově  

a růstu církve. „Každý ve své vlastní roli je povolán k velkorysému 

přínosu, aby radostná zvěst zazněla v každém prostředí, včetně toho 

nejvíce nepřátelského či vzdáleného církvi, aby hlásání dospělo na 

periferie, k různým kategoriím osob, zejména nejslabším  

a ochuzeným o naději,“.  

Papež se věnoval také ekonomickým záležitostem české církve: „Na 

poli ekonomiky je nutné vyvinout takový systém, který by každé 

církevní instituci zaručil základní prostředky a svobodu k pastorační 

činnosti, přičemž by dbal na to, že materiální prostředky jsou určeny 

výlučně k duchovnímu poslání církve. Je zapotřebí pozorné bdělosti, 

aby církevní majetek byl spravován uvážlivě a transparentně, a to 

také za pomoci důvěryhodných a kompetentních laiků.“  

V závěru papež František poprosil všechny biskupy o modlitbu 

a udělil také požehnání českým a moravským věřícím.                                                 

www.ado.cz 
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                                 ZNOVUOBJEVME SVATÉHO JOSEFA? 

Dne 19. března si připomínáme svátek svatého Josefa.  

Neotřesitelná víra, věrnost ve službě, 

nezištná láska. 

Jako přímluvce a ochránce jsem si zvolila 

přeslavného sv. Josefa, kterému se 

naléhavě svěřuji… Až do dnešního dne si 

nevzpomínám na nic, v čem by mi 

nevyhověl, když jsem jej prosila… Pán 

Bůh dává svou milost svatým, aby nám 

pomáhali ten v té, ten v oné nouzi; ale 

přeslavný svatý Josef, a to vím z vlastní 

zkušenosti, rozšiřuje svou moc na 

všechny…  

Již několik let si o jeho svátku vyprošuji zvláštní přízeň a pokaždé 

moje přání splní. Ale kdykoliv moje prosba pro moji nedokonalost 

uhnula z cesty Boží chvály, podivuhodným způsobem to napravil a 

zajistil mi o to větší milosti.                            (sv. Terezie z Avily) 

*** 

Stále ho miluji, svatého v pracovní zástěře, vkládám do něho všechnu 

svou důvěru a nikdy nejsem zklamán. I nyní, když mě jako nejvyšší 

hlavu Církve tíží těžké starosti, obracím se na něho, tichého svatého 

od „hoblinku“, který je současně ochráncem Církve, jako se postavil 

na ochranu Marie a božského Dítěte.                     (papež Jan XXIII.) 

 

MODLITBA KE SVATÉMU JOSEFOVI 
Přeslavný potomku Davidův, vyvolený pěstoune Pána Ježíše, 

ženichu Panny Marie, hlavo Svaté rodiny. 

Ty jsi nám zanechal příklad svornosti a pokoje v Nazaretské rodině. 

Práci jsi spojoval s modlitbou a ukázal jsi nám, jak je třeba vést děti k 

Bohu. 

Ne bohatství a pohodlí, ale práce a obětavost naplňovaly Tvůj život. 

Dej, abychom hledali štěstí ve věrném plnění povinností 

každodenního života a v lásce k bližním. 

Přijmi do své ochrany celou naši rodinu. 

Udržuj mezi námi upřímnost a důvěru, vzájemnou lásku, 

svornost a péči o děti, jako o dary Bohem nám svěřené. 

Přimlouvej se za nás, abychom naplněni Duchem Svatým 

rostli v poznání a v lásce k Bohu; 

abychom uměli a dokázali překonávat těžkosti a zkoušky života; 

abychom se připodobnili tvé Rodině, 

aby pokoj a bratrská láska byly mezi námi. 

Amen. 

                     připravil lk 

 

 

                                              

 

 



    Zatím volno 
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EKUMENICKÁ LESNÍ ŠKOLA V PRAZE 
Dne 11. a 12. ledna se fryštáčtí skauti zúčastnili ELŠ (Ekumenické lesní 

školy), konané v salesiánském divadle v Praze - Kobylisích. Bylo tam 

mnoho skautů z různých koutů naší republiky. Hlavní náplní bylo přiučit 

se něco víc o skautingu a také popřemýšlet o životě. Přednášelo nám 

hodně významných osob a to ať už ve skautingu nebo v celé 

společnosti. Jedna z přednášek, která se konala v sobotu, se jmenovala 

O životě ve vesmíru, v které hovořil známý astrofyzik a astronom 

RNDr. Jiří Grygar. Následovala další přednáška, kterou vedl bratr Karel 

Schwarzenberg a Miloš Říha, kteří hovořili o životě. Večer znaveni, ale i 

obohaceni po všech těch přednáškách, jsme se vydali do Prahy. Metrem 

jsme dojeli do centra a prošli se po Václavském náměstí, Karlově mostě 

a krásnou noční Prahou. V neděli jsme den zahájili společnou mší 

svatou a po přednáškách se vydali domů do Fryštáku.                 –pb- 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Fryštáčtí skauti v pražském salesiánském divadle v Kobylisích. 

 

PŮST - PŘÍLEŽITOST BÝT SPOLU 
Popeleční středou vstupují křesťané do čtyřicetidenního postního 

období, které je přípravou na Velikonoce. V liturgickém kalendáři je to 

vždy středa, která předchází první neděli postní. Mnohdy se nám stává, 

že během roku jen s velikým vypětím nacházíme čas na blízké – 

partnera, děti, přátele. Proto vyhlížíme např. čas dovolené, kdy 

konečně můžeme být spolu. V podobném významu se odehrává i doba 

postní. Během roku nám totiž často uniká čas na modlitbu a prostor pro 

Boha. Proto již více jak sedmnáct set let církev praktikuje jako přípravu 

na Velikonoce postní dobu, která má tři sloupy: Modlitbu, půst a 

almužnu. V postu nejde ani tolik o jídlo, jak se někdy lidé mylně 

domnívají. Jde mnohem více o čas, o vytvoření prostoru pro Boha. 

Právě v období postní doby jsme pozváni hledat více času na Boha. 

Zřeknutí se jídla či zábavy má vést k plné soustředěnosti na Boha ještě 

jinými prostředky než jen modlitbou. Je to čas přípravy, vnitřního 

probuzení, oživení naděje a touhy.                                  www.vira.cz 
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POZVÁNKA NA ZÁJEZD DO ŘÍMA 

Hlavní církevní událostí roku bude kanonizace papežů Jana Pavla II. a 

Jana XXIII. Historicky ojedinělé svatořečení dvou papežů. Svatořečení 

se zúčastní dva žijící papežové papež František i emeritní papež 

Benedikt XVI.  

Termín: 26. 4.2014 - 28. 4.2014 

Cena:  od 2.400 Kč 

Délka: 3 dny 

Doprava: autobusem 

Strava: vlastní 

1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách.  

2. den: příjezd v brzkých ranních hodinách do Vatikánu. Dopoledne 

svatořečení Jana Pavla II a Jana XXIII. Odpoledne prohlídka 

význačných křesťanských kostelů s průvodcem - San Giovanni in 

Laterano (Svaté schody z Jeruzaléma), bazilika Svatého kříže 

jeruzalémského (část kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus), 

sv. Kliment (hrobka sv. Cyrila), kostel Santa Maria Maggiore, nebo 

osobní volno. Vzhledem k očekávánému velkému počtu poutníků, je 

prohlídka poutních kostelů zkrácena na tyto kostely. Pokud čas a 

situace v městě Římě dovolí, navštívíme další význačné církevní 

památky. Odjezd do ČR ve večerních hodinách.  

3. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách. 

SVATOŘEČENÍ JANA PAVLA II. A JANA XXIII. 
V neděli 27. dubna 2014, kdy se slaví svátek Božího milosrdenství, 

proběhne kanonizace bývalých papežů Jana Pavla II. a Jana XXIII. 

Svatořečení dvou papežů bude historicky ojedinělé tím, že se ho 

zřejmě zúčastní dva žijící papežové - papež František i emeritní papež 

Benedikt XVI. O kanonizaci svých předchůdců rozhodl nový Svatý 

Otec v červenci roku 2013, když schválil druhý zázrak potřebný pro 

kanonizaci Jana Pavla II.  

V případě Jana XXIII. nařídil František kanonizaci i bez potvrzeného 

druhého zázraku. 

Společné svatořečení obou mužů má hlavní cíl sjednotit církev. Oba 

zesnulí papežové jsou považováni za nejoblíbenější a nejvlivnější 

hlavy katolické církve v novodobých dějinách. 

 

 

Více informací vám podá:  

Ing. Pavla Neurwirthová   

Mob. 720 180 955 

RNDr. Pavel Šich 

Mob. 720 180 957 

e-mail:info@cestyevropou.cz 

www.cestyevropou.cz 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – PANONHALMA (MAĎARSKO) 
Dnes přinášíme další místo naší společné cesty po nejznámějších 

křesťanských poutních místech Evropy. Tentokrát nás čeká výlet do 

Maďarska…na slavnou Panonhalmu. 

 

Pannonhalma (česky Panonský vrch) 

je městečko v Maďarsku v župě 

Győr-Moson-Sopron, zhruba 20 

kilometrů jihovýchodně od Győru. 

Žije tu přibližně 4.000 obyvatel. Na 

kopci nedaleko města se nachází 

benediktinské arciopatství svatého 

Martina založené v roce 996 

uherským knížetem Gejzou.  

Ten sem povolal z Čech učence  

a  mnichy - následovatele svatého 

Vojtěcha. Prvním známým opatem 

byl bratr Anastáz. Podle legendy zde jistý čas žil také svatý Astrik, 

který sem z Říma od papeže Silvestra II. přinesl korunovační klenoty 

pro prvního křesťanského krále Uher - svatého Štěpána. Ten v roce 

1002 rozšířil a sepsal listinu výsad pro tento klášter, daroval mu 

pozemky a práva na „desátek“ a přičlenil k němu mnohé už existující 

obce. Tato listina výsad se zachovala dodnes a je vůbec nejstarší 

písemnou památkou uherského království. (Byla sepsána latinsky).  

V době sepsání této listiny ještě nebyl na kopci Svatého Martina (jméno 

Pannonhalma se používá „jen“ asi 200 let) žádný kostel. Ten byl 

postaven později v letech 1003 - 1005.  

V roce 1543 byli zdejší mniši nuceni kvůli vpádu Turků toto místo 

opustit a vrátili se sem až v roce 1547. Po náročné rekonstrukci se 

objektu v roce 1585 znovu zmocnili Turci a opět všechno spálili a zničili. 

Poslední vojenská událost se stala v roce 1683. Když se od Vídně 

vracela poražená turecká armáda zpět, vyhodili vojáci do povětří vnější 

hradby kláštera. V roce 1694 zde nový opat založil universitu řádu, 

která byla slavnostně otevřena v roce 1702. Další smutnou událostí 

bylo nařízení císaře Josefa II. o zrušení mnišských řádů. V roce 1786 

tak byl řád zrušen a jeho majetek rozprodán. Pannonhalmský arciopat 

patří mezi tzv. územní opaty, což znamená, že pro několik klášterů 

podřízených farností (v současnosti 14) plní funkci biskupa (a přijímá 

biskupské svěcení). Zdejší benediktini spravují rovněž gymnázium.  

V okolí kláštera se nachází také arboretum, několik slavných vinic  

a také sklípky s kvalitními víny. Vstup do kláštera je možný jen pro 

skupiny poutníků a rovněž se musíte předem ohlásit. 

Celý klášterní komplex je od roku 1996 zapsán na Seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO.    

             -pn- 
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OPRAVA STŘECHY KOSTELA 
Většina z Vás milí farníci už jistě  

zaregistrovala, že začala – snad 

poslední – etapa opravy střechy 

našeho kostela. Stejně jako 

v minulých letech pokračuje ve své 

započaté práci holešovská firma 

Rapos. Jak už jsme Vás informovali 

dříve, předcházející dvě části 

opravy jsou díky Bohu zaplaceny a 

zbývá tak sehnat „pouze“ částku 

zhruba 1,3 milionu korun. I letos 

hodláme požádat o dotace nejenom 

město Fryšták, ale také Zlínský kraj 

a Ministerstvo kultury ČR (to už 

přislíbilo částku 200 tisíc korun).  

Je však nutné dodat, že se bohužel neobejdeme ani bez Vašich 

velkorysých darů. Stejně tak bychom chtěli vyzvat i podnikatele, kteří 

by (podle svých možností) chtěli na opravu kostela přispět, ať se 

obrátí přímo na otce Miroslava Dibelku. Věříme, že společným úsilím 

se toto dílo s Boží pomocí letos podaří dokončit. 

                     -pn- 

POMOC UKRAJINĚ 
S ohledem na složitou situaci na Ukrajině vyzvali biskupové České 

republiky k modlitbám za pokojné řešení konfliktu, za jeho oběti a za 

ty, které zasáhla bolest. Na pomoc obětem nepokojů vyhlásila Charita 

ČR sbírku, jejíž výtěžek bude použit na podporu zdravotnických 

zařízení a pomoc lidem v nouzi. Jedná se například o zraněné, lidi  

s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod. 

Nepokoje zasáhly v uplynulých dnech nejen hlavní město Kyjev, ale 

také další větší města Ukrajiny, a proto se charitní pomoc zaměřuje  

i na ostatní regiony. Charita ČR dlouhodobě spolupracuje s místními 

pobočkami charity na Ukrajině a dalších nestátních neziskových 

organizací. Kritériem pomoci nejsou politické názory, ale pouze 

faktický stav sociální potřebnosti konkrétních lidí. „Na pomoc Ukrajině 

okamžitě uvolňujeme částku 100 tisíc korun z našeho krizového 

fondu,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Stejnou sumu uvolnila 

na pomoc Ukrajině také Arcidiecézní charita Olomouc. „Částku 

věnujeme z našeho krizového fondu, který je financován z výnosu 

Tříkrálové sbírky,“ upřesnil ředitel charity Václav Keprt.  

Na pomoc obětem ukrajinských nepokojů bylo  

zprovozněno sbírkové konto Charity ČR.  

Finanční dary lze posílat na sbírkový účet  

55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104. 

                                                                                                -ado- 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

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  
Papež František nám ve svém poselství 

k letošní postní době píše: 

Drazí bratři a sestry, nechť tato postní 

doba najde celou církev disponovanou  

a ochotnou přinášet těm, kdo žijí ve 

hmotné, mravní a duchovní bídě, 

evangelní svědectví, jehož souhrnem je 

zvěst o lásce milosrdného Otce, 

připraveného obejmout v Kristu každého 

člověka. Dokážeme to v té míře, v jaké 

budeme připodobněni Kristu, který se stal 

chudým a svou chudobou nás obohatil. 

Půst je vhodnou dobou k dávání ze svého. Udělá nám dobře, když se 

budeme ptát, čeho se můžeme zbavit, abychom pomohli druhým  

a obohatili je svou chudobou. Nezapomínejme na to, že pravá 

chudoba bolí; nebylo by nic platné dávání bez kající dimenze. Nemám 

důvěru k almužně, která nic nestojí a která nebolí. Nechť Duch Svatý, 

díky němuž „jsme prý smutní, a zatím se stále radujeme, jakoby 

chudáci, a přece mnohé obohacujeme, jako bychom nic neměli  

a zatím máme všechno“ (2 Kor 6,10), podporuje naše předsevzetí  

a posiluje v nás pozornost a zodpovědnost vůči lidské bídě, abychom 

se stávali milosrdnými a konali milosrdenství. S tímto přáním vás 

ujišťuji o své modlitbě za to, aby každý věřící a každé církevní 

společenství plodně vykonali postní pouť, a prosím vás, abyste se 

modlili za mne. Ať vám Pán žehná a Panna Maria vás ochraňuje.  

                To Vám do postní doby přeje i otec Miroslav. 

 

BOHOSLUŽBY KŘÍŽOVÉ CESTY VE FRYŠTÁKU 
Po celou postní dobu budou v našem kostele opět probíhat  

(vždy v pátek 17:45 a v neděli 15:00) bohoslužby Křížové cesty. 

Pokud byste chtěli tuto bohoslužbu vést, zapište se prosím na seznam 

v sakristii nebo se informujte u pana kostelníka Košáka. 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Cizí huba není chlév, nemůžeš ji zavřít, ani když páchne. 

* Co je dovoleno pánu, není dovoleno kmánu. 

* Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 

* Co na srdci to na jazyku. 

* Co se v mládí naučíš, v stáří jako když najdeš. 

* Co není zakázáno, je povoleno. 

* Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. 

* Co se škádlívá, to se rádo mívá. 

* Co oko nevidí, to srdce nebolí. 

* Co se ti nechce dokončit, toho ani nezačínej. 
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  2.3. 8.neděle v mezidobí 

  5.3. Popeleční středa 

  9.3. 1.neděle postní 

16.3. 2.neděle postní  

19.3. Slavnost svatého Josefa 

23.3. 3. neděle postní 

25.3. Slavnost zvěstování Páně 

30.3. 4. neděle postní 

 

 

PROČ JSEM PŘESTALA UČIT NÁBOŽENSTVÍ? 
 

Náboženství ve Fryštáku jsem 

začala učit po odchodu otce 

biskupa Karla Herbsta roku 2001. 

Nejprve jsem absolvovala dvouletý 

katechetický kurz, který podle 

nového školského zákona 

nedostačoval, a nato 5 ti-letou 

Cyrilometodějskou fakultu 

Univerzity Palackého v Olomouci 

obor křesťanská výchova, kde 

jsem získala magisterský titul.  

Děti jsem učila ráda a velmi mě můj odchod mrzí, zvlášť když letošní 

třídy byly ty nejlepší. Výuka náboženství ale bohužel nikoho neuživí. 

Náboženství je sice vedeno jako nepovinný předmět, ale na výplatní 

pásce (45 Kč/hod čistého) je na tom hůř než kroužky (90 Kč/hod). 

Nenašla jsem pracovní místo ve fryštácké škole, proto jsem se 

rozhodla dále studovat na pedagogické fakultě v Olomouci. Mezi tím 

jsem dostala nabídku pracovat v neziskové organizaci, která se 

věnuje práci s dětmi a rodinami. Tři dny v týdnu pracuji většinou 10 – 

12 hodin denně, v pátek jsem v Olomouci a v pondělí jsem učila 

náboženství. K tomu mám svou rodinu, děti a práci doma. Protože se 

blíží období státních zkoušek, potřebuji více volného času. Musela 

jsem se proto rozhodnout tímto způsobem.  

Náboženství místo mne povede pan farář Miroslav Dibelka.  

Děkuji Vám všem za pochopení, děkuji všem rodičům za spolupráci,  

a za to, že jste tak poctivě posílali děti do náboženství.  

Dětem opakuji to, co jsme si řekli v poslední hodině:„Do náboženství 

nechodíte kvůli mně, ale kvůli Pánu Ježíši!“                                     

 

    Jana Skaličková 
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KŘÍŽOVKA NA BŘEZEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tentokrát najdete v tajence výrok německého filosofa J. G. Herdera (1744-1803). 
Vodorovně:  A. Podnik zahraničního obchodu, hmota, podlahové krytiny. – B. I. díl 
tajenky. – C. Kloudně, neteře, ženské jméno, severoitalská řeka. – D. Typ rodinného 
domku, jihočeská obec, město v Nigérii, Afroasiat. – E. Společenské hry, druh tropických 
mravenců, chrámová loď, tlustolistá rostlina. – F. Ochrana zboží, anglicky“plouti“, domácí 
ženské jméno, německy“pán“. – G. Cizí označení čísla, německy“orel“, cinknutí, starší 
zájmeno, tři nuly. – H. Tatarské obydlí, německy“východ“, druh květenství, ovocná 
zahrada, mezinárodní organizace. – I. II. díl tajenky. – J. Súdánské město, buď zdráv  
(z latiny), rodové tradice feudálů. 
Svisle: 1. Řada vozidel. – 2. Kterak, lem. – 3. Svatební květina, thajský průliv, stará zbraň. 
– 4. Zušlechtěné železo, italské město, slovenská předložka. – 5. Opojný nápoj, judský 
král, boxerský úder. – 6. Opotřebovat jízdou, město v Estonsku. – 7. Zle odpláceti, římsky 
154. – 8. Pučálkovic žirafa, popínavá rostlina. – 9. Typ našich automobilů, Staškovo jméno. 
– 10. Vůdce kozáků, dětská strava. – 11. Silné provazy, příležitostná koupě. – 12. Avivážní 
prostředek, polská řeka, pražská SPZ. – 13. Hudební značka, citoslovce pochopení, stařík.  
– 14. Bývalý kočovník, mužské jméno, SPZ Ostravy. – 15. Epocha, navlhčit rosou. –  
16. Král skřítků. 
Nápověda: C. Taro, J. Akot, 3. Tao, 6.  Tartu 

Tajenka z minula: ztrácejí krásné dny.                    Připravil František Záloha                                               
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Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15) 
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