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OSMISMĚRKA NA ČERVEN  
 

M M M A D A M A K A K M M M A 

A Ě F A V A D R N E N A Š M N 

D Ň Ř Y L A Š A Š I R E O A I 

Á A T Í L E R Í CH A N Š L E L 

L V Ŕ I N O N O T O N I M I A 

E K M A M M V O M A M A E S M 

M A R A D O N A V Ć S Ć L I A 

R M E L I CH A R A I E N A M G 

A K U L E M A M V M C Í S Ě M 

M M A T E M A T I K A E A É A 

 
Tajenka v nevyškrtaných políčkách (obyvatelé moravského města) 

 

4. Meče  Milan   Milena  Měňavka 

5. Madam  Misie   Mnichov 8. Maradona 

    Magma  Mošna   Mníšek  9. Marmeláda 

    Malíř  Mšeno   Morana 10. Malenovice 

    Makak  6. Malina  Morava Matematika 

    Masiv  Marvan  7. Mameluk 

    Měřín  Melasa   Maraton 

    Měsíc  Milada   Melichar 

 

 

Tajenka z minula: máj není jenom lásky čas. 
         Připravil František Záloha                                         
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První svaté přijímání  
ve fryštáckém kostele. 
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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. 

 

 

 - 2 -                                  FARNÍČEK 6/14  

DUCHOVNÍ SLOVO  
Drazí farníci, měsíc červen je naplněn několika zajímavými 

slavnostními událostmi, které se odehrají v naší farnosti. V neděli  

1. června přijalo poprvé do svého nitra Pána Ježíše 16 dětí. Dny 9. až 

11. 5. jsem s těmito dětmi a jejich rodinami prožil na Svatém 

Hostýně, kde jsme měli možnost se lépe poznat a ještě více poznat, 

kdo je to Bůh a co pro nás znamená. V pondělí 9. června tyto děti 

pojedou již tradičně na Svatý Kopeček.   

Dne 14. června přijme náš Jan Štěpán Musil z DISu jáhenské svěcení. 

Světit ho bude otec biskup Karel Herbst a ten přijede do Fryštáku 

v neděli 22. června, aby udělil 28 biřmovancům svátost biřmování. 

Ještě před tím (14. června) budou mít hasiči z Fryštáku slavnostní 

mši svatou, při níž požehnám jejich prapor. Všechny tyto i jiné pěkné 

události a setkání posilují víru a sounáležitost nás křesťanů, abychom 

byli těmi, kteří činí život v naší farnosti i jinde lepším.  

Buďme hrdí na to, že jsme křesťané a dělejme svým životem Pánu 

Ježíši radost. Prosím Vás o modlitbu a i já na Vás v modlitbách 

myslím a svěřuji Vás Pánu. Prosím o požehnání Boží pro Vás všechny. 

                                              váš otec Miroslav 

 

VELEHRAD 2014 
Jak už jistě víte, v letošním roce si připomínáme 20. výročí 

Mezinárodního roku rodiny, který vyhlásila Organizace spojených 

národů. Papež František svolal na podzim roku 2014 mimořádnou 

synodu o rodině, která má pomoci hlásat evangelium při současných 

výzvách týkajících se rodiny. 

Dny lidí dobré vůle, které se konají již patnáct let v předvečer 

státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na 

Velehradě, přinášejí bohatý program pro celou rodinu. Letošní ročník 

je navíc součástí Mezinárodního roku rodiny, který připomene i 

programová novinka – Mladí fandí rodině. Podrobný program Dnů lidí 

dobré vůle 2014 naleznete na www.velehrad.eu nebo na Facebooku 

„Dny lidí dobré vůle na Velehradě“. 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Hedvábnou rukou přátele vybírej a železnou drž. 

* Hlad je nejlepší kuchař, ale na Vánoce nenavaří ani nenapeče. 

* Chval zlého jak chceš, dobrý nikdy nebude. 

* Chtivému vše málo. 

* Chybami se člověk učí, za chyby se však platí. 

* I křivé dřevo dobře hoří. 

* I chytrák se spálí zvlášť, když mu blbec zatopí. 

* I hloupí rodiče mívají chytré děti – a naopak. 

* I z malé jiskry vzplane velký požár. 

* Jaký rozum, taková řeč. 

 

 

FARNÍČEK  6/14                         - 11 - 

                                                                  KALENDÁRIUM ČERVEN 2014 
  1.6. 7. neděle velikonoční 

  5.6. Památka svatého Bonifáce 

  8.6. Slavnost Seslání Ducha Svatého 

11.6. Památka svatého Barnabáše 

13.6. Památka svatého Antonína z Padovy 

15.6. Slavnost Nejsvětější Trojice 

19.6. Slavnost těla a krve Páně  

21.6. Památka svatého Aloise 

22.6. 12. neděle v mezidobí 

24.6. Slavnost Narození svatého Jana Křtitele 

27.6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

28.6. Památka svatého Ireneje 

29.6. Slavnost svatých Petra a Pavla   

DOKONČENÍ - SVĚDECTVÍ Z KURSŮ ALFA – CESTA Z KRIZE  
Přišel mi do rukou i leták s kurzy Alfa a v rodině jsem našel někoho, 

kdo již absolvoval tento kurz. Díky Alfě jsem se dostal mezi lidi, kteří 

byli v různých životních etapách, podobně jako já v nějaké krizi nebo 

už moudře s nadhledem pohlíželi na svůj život nebo na mé starosti, 

postupně jsem k nim získával důvěru, kdy jsem zjišťoval, že za své 

starosti nebudu vysmíván a nebo, že v situacích, kdy se nebudu cítit 

jistě, nebudou mé těžkosti považovat za méněcennost. Do všeho 

zapadaly přednášky, které se věnovaly základům víry. Ty ukázaly, jak 

přednášející odkrývají své vlastní životní příběhy a ukazují hlubší 

moudrost, o niž se během čtrnácti večerů s námi dělili. Možnost 

vnímat projevy ostatních lidí a vyjádřit svoje pocity a úvahy nad 

přednášeným tématem mi působila velkou radost. Tým Alfy a ostatní 

účastníci kurzu mě přijímali a naslouchali mi!!! Postupně jsem 

každým týdnem nabýval ztracenou sebedůvěru a začínal jsem se na 

další kurzy těšit. Doma jsem si s oblibou připomínal probíraná témata 

a studoval literaturu na CD a z knih. Postupně jsem nacházel hlubší 

smysl témat z Alfy. Když kurz končil, bylo jasné, že to musí mít 

nějaké pokračování a nabízený pokračovací kurz, na který se člověk 

po skončení velmi těšil, nemohl stačit, hlavně z toho důvodu, že byl 

jednou za měsíc. Rozhodl jsem se pro častější návštěvy mše svaté v 

našem kostele Svaté Rodiny, jako připomínku toho a těch, kteří mi 

ukázali cestu z krize. Toto období si chci neustále připomínat jako 

etalon toho, až kam člověk může spadnout a jaké síly ho mohou opět 

postavit na nohy. Jak tak vidím lidi v našem kostele, je jasné, že s 

nimi nechci přerušit kontakt a nejlepší způsob, jak mezi nimi být, je 

příprava na křest. Chci si neustále připomínat, jak mi církev pomohla. 

Prvním ujištěním, že jdu správnou cestou, mi byl rozhovor s mým 

vedoucím přípravy na křest. Dozvěděl jsem se, že to, co jsem prožil, 

byla konverze lásky.“  

                                                                                   -připravil lk- 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – SVATÁ HORA U PŘÍBRAMI 
Přinášíme Vám další místo naší společné cesty po nejznámějších 

křesťanských poutních místech Evropy. Po mnoha toulkách v zahraničí 

se dnes konečně zastavíme doma – v Čechách.  

Svatá Hora je významný barokní 

areál a poutní místo na vrchu 

vysokém 586 metrů nedaleko 

Příbrami. Areál Svaté Hory tvoří 

obdélný komplex ambitů se čtyřmi 

kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké 

kamenné terase stojí původně 

gotický kostel Panny Marie, 

přestavěný a rozšířený v letech 

1648–1673 architektem Carlo 

Luragem. K severnímu křídlu ambitů 

přiléhá klášter a dolů do Příbrami 

vedou i kryté schody. Hlavní vstup do areálu je přes rozsáhlé dlážděné 

prostranství s mariánským sloupem z roku 1661 uprostřed. Východní 

křídlo ambitů je uprostřed prolomeno Pražským portálem z let 1702-

1705 s plastikami proroků a svatých králů od J. Brokoffa. Nad 

sloupovým portálem uprostřed je socha Panny Marie Svatohorské od K. 

I. Dienzenhofera z roku 1732. Uprostřed jižního křídla je kamenný 

Březnický portál z roku 1707 se sochami od O. F. Quitainera. V rozích 

ambitů jsou čtyři osmiboké kaple (Plzeňská, Pražská, Mníšecká a 

Březnická) s lucernami z let 1660–1667 podle plánů Carla Luraga, s 

bohatou štukovou výzdobou od italských umělců. V Pražské kapli v 

jihovýchodním rohu byl původně oltářní obraz Zvěstování Panny Marie 

od Petra Brandla z roku 1697, dnes v Národní galerii v Praze. V každém 

křídle ambitu jsou kromě toho dvě výklenkové kaple, většinou 

postavené na náklad různých šlechtických rodů. Toto místo bylo cílem 

poutí už velmi dávno. Roku 1348 daroval Karel IV. Příbram pražskému 

arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic, který zde prý často pobýval. S tím 

patrně souvisí stavba původního kostelíka i soška, která byla v kapli 

jeho hradu v Příbrami. Když byl hrad 1574 zbořen, dostala se do 

měšťanských rukou. Za třicetileté války byla Příbram silně zpustošena a 

po roce 1620 se v Příbrami usadili jezuité, kteří sošku přenesli na 

Svatou Horu. Od roku 1648 byl poutní areál velkoryse přestavěn, a 

protože byl cílem velkých poutí, byl různě přestavován a upravován až 

do 20. století. V roce 1732 byla Svatá Hora místem velké barokní 

slavnosti, když byla poutní socha Panny Marie Svatohorské slavnostně 

korunována. Císař Josef II. sice pouti zakázal, zákaz se však nepodařilo 

prosadit a koncem 19. století zde bývalo o hlavní poutní slavnosti dne 

7. července až 25 tisíc poutníků. Roku 1861 byl areál předán 

Redemptoristům, kteří zde s výjimkou let 1950-1990 působí až dodnes. 

                                                                                         -pn- 
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POBYT NA HOSTÝNKU  
Ve dnech 9. až 11. května se 

uskutečnil pobytový víkend rodičů a 

dětí, které se připravují na první 

přijetí Pána Ježíše ve svátosti 

eucharistie. Přijeli jsme v pátek 

večer a ubytovali jsme se. Večeři 

měl každý ze svých zásob a poté 

jsme si zkoušeli nacvičit písničky na 

sobotní mši svatou. Poté byl volný 

program, hry a rodiče si povídali. 

V sobotu ráno jsme vstali s dobrým 

pocitem, že je hezké počasí a že nás čeká spousta zážitků… Po dobré 

snídani a rozcvičce jsme vytvářeli „Stopy v písku“. Četli nám příběh o 

tom, že nás pán Ježíš nikdy neopustí, a když je v písku jen jedna 

stopa, tak nás Pán Ježíš  nese na rukou…Po tvoření už jsme byli 

nedočkaví a teta Věrka nás posílala po dvojicích na louku, kde pro nás 

zatím rodiče připravili velkou biblickou hru. To se mi líbilo.. Potom 

jsme běželi zpět, abychom s chutí poobědvali v restauraci. Po dobrém 

obědě jsme si povídali s otcem Mirkem bez našich rodičů… A 

odpoledne jsme vyrazili na výlet směrem na Skalný a tam jsme slavili 
mši svatou se „svatými brouky“… No a na závěr jsme si udělali 

společně táborák s opékáním špekáčků.. My děti jsme ještě po opékání 

stavěli domečky pro skřítky… Tento den se mi velmi líbil, zkrátka bylo 

to super!!! A v neděli? K snídani jsme dojedli „zbytky zásob“ a 

připravili se k nedělní mši svaté v kapli..Jak? Samozřejmě zpěvem… Po 

mši svaté jsme vše sbalili a uklidili a ještě prošli stánky, abychom 

přivezli něco na památku, po schodech pro vodu a naposledy 

poobědvali v restauraci… Všechno se mi moc líbilo a těším se, až 

poprvé přijmu Pána Ježíše do svého srdce.               Terka  Jasenská 

               

 

 
 
 

 
 
 
 
   
     

 

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2014  
 

 

               

 

 
 
 

 
 

Neděle 1. června 10.00 – kostel svatého Mikuláše ve Fryštáku 

další fryštácké děti přijímají poprvé Pána Ježíše. 

 

A tady je bezprostřední reakce dvou z nich….      

Na začátku jsme se museli sestavit. Potom jsme šli v zástupu do 

kostela. Posadili jsme se za pana faráře. Potom začala mše svatá. 

Samuel a Terezka četli přímluvy. Byl to hezký pocit. Vydrželi jsme,  

i když se nám chtělo na záchod. Chtěli bychom poděkovat panu faráři 

Dibelkovi, že nám pomohl připravit se na první svaté přijímání.  

 

       Velký dík - Lumi Světlíková a Samu Končák.    

  

Prvního svatého příjímání se v našem kostele zúčastnilo celkem 

16 dětí (4 kluci a 12 děvčat). Bude jich i v dalších letech tolik? 
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PŘEDNÁŠKY PRO SNOUBENCE 
Pro všechny, kteří se chtějí lépe připravit na společný život, je určen 

kurz přípravy na manželství, který v průběhu léta pořádá Centrum 

pro rodinný život v Olomouci. Nabídnut je zejména párům, které se 

rozhodly uzavřít církevní sňatek, a začne v pátek 27. června 2014. 

Mezi přednášená témata bude patřit komunikace a řešení konfliktů v 

manželství, sexualita a plánování rodičovství, vztahy k rodičům, 

sourozencům a přátelům, víra a vztah k Bohu, psychologické rozdíly 

mezi mužem a ženou, sdílené cíle a hodnoty, finance v manželství. 

Přednášejícími jsou zkušené manželské páry, které samy prochází 

přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. 

Příprava bude zahájena společně v pátek 27. června od 17.00 do 

19.30 hodin, další večerní setkání následují 11. července,  

25. července a 8. srpna; všechny se uskuteční v prostorách 

arcibiskupské kurie v Olomouci (Biskupské nám. 2). Přípravu uzavře 

společně strávený víkend 22.– 24. srpna v Dubu nad Moravou. 

Pro přihlášení je třeba vyplnit vstupní dotazník a odeslat ho do  

20. června e-mailem na adresu cmarova@arcibol.cz. Bližší informace 

jsou k dispozici na stránkách centra.                                        -ado- 

ZLÍNSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE NABÍZÍ DUCHOVNÍ SLUŽBY  
Od letošního května nabízí ve zlínské Krajské nemocnici Tomáše Bati 

klinickou pastorační péči nemocniční kaplanka. Poskytuje duchovní 

služby nemocným na základě jejich přání nebo na žádost jejich 

příbuzných. „O duchovní služby vždycky byl a je mezi našimi věřícími 

pacienty značný zájem. Proto jsme jim vyšli vstříc a dohodli se 

s kaplankou paní Evou Pastrňákovou. Pro mnohé nemocné, ale i pro 

jejich příbuzné, bývá setkání s ní velmi důležité, povzbuzující i 

utěšující,“ uvedl ředitel nemocnice Pavel Calábek. Své služby nabízí 

nemocniční kaplanka zatím v lůžkovém oddělení Centra klinické 

gerontologie. „Právě zde mají pacienti o duchovní služby velký zájem. 

Postupně je budeme rozšiřovat na další oddělení. Zřejmě to bude 

onkologie a pak oddělení, ve kterých jsou dlouhodobě hospitalizovaní 

a kde klinickou pastorační péči budou nemocní vyžadovat. Návštěvy 

nemocniční kaplanky jsou domlouvány na přímou žádost pacienta, ale 

také ve spolupráci s jeho rodinou. Kaplanku mohou sami kontaktovat 

na mobilním čísle 731 140 734 nebo o zprostředkování návštěvy 

požádat také naše zdravotní sestry. Nemocniční kaplanka nabízí 

setkání při rozhovoru, četbě Bible a křesťanské duchovní literatury, 

modlitbě, slavení svátostí. Zprostředkuje také návštěvy katolického 

kněze, evangelického faráře nebo duchovního jiné registrované církve 

a náboženské společnosti v ČR – včetně možnosti slavení svátostí. 

Pro věřící nemocné se v Baťově nemocnici konají také mše svaté, a to 

každou sobotu v 15.30 v suterénu budovy LDN.                        -pn- 
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VOLNOV. . března si připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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VELKÝ NEZNÁMÝ NAŠEHO ŽIVOTA – DUCH SVATÝ 

Duch svatý je živá přítomnost Boží v církvi. On umožňuje církvi jít 

vpřed, stále dál, přes všechna omezení. Duch svatý vede církev 

Svými dary. Nelze chápat Ježíšovu církev bez tohoto Přímluvce, 

kterého nám Pán kvůli tomu posílá. A koná někdy nemyslitelná 

rozhodnutí. Řečeno slovy sv. Jana XXIII.: Duch svatý aktualizuje 

(aggiorna) církev. Skutečně ji aktualizuje a umožňuje, aby šla vpřed. 

A my křesťané máme prosit Pána o milost poddajnosti Duchu 

svatému. Poddajnost tomuto Duchu, který promlouvá v našem srdci, 

v našich životních okolnostech, v životě církve, v křesťanských 

společenstvích, mluví k nám neustále. Ježíšův pokoj je Osoba, je to 

Duch svatý! Ještě v den svého zmrtvýchvstání Ježíš přichází do 

večeřadla a jeho pozdrav zní: „Pokoj vám. Přijměte Ducha svatého“. 

To je Ježíšův pokoj – je to Osoba a velký dar. A když je v našem srdci 

Duch svatý, nikdo nám pokoj nemůže vzít. Nikdo! To je pokoj 

konečný! V čem spočívá náš úkol? Uchovávat tento pokoj. Chránit ho! 

Tento pokoj je obrovský, není to můj pokoj, ale pokoj jiné Osoby, 

která mi ho dává. Osoby, která je v nitru mého srdce a celý život 

mne doprovází. Tento pokoj mi dal Pán. Tento pokoj dostáváme 

křtem a biřmováním, ale zejména „jej dostáváme tak, jako když dítě 

dostává dárek“, „bezpodmínečně a v otevřenosti srdce“. Ducha 

svatého si máme hlídat, aniž bychom ho uvěznili v kleci, a máme 

tento „velký Boží dar“ prosit o pomoc. Jestliže máte tento pokoj 

Ducha, máte-li Ducha ve svém nitru a jste si toho vědomi, ať se vaše 

srdce nechvěje a neděsí. Jste v bezpečí! Pavel říká, že musíme projít 

mnohým soužením, abychom vstoupili do Božího království. Každý  

z nás má tolik trápení, většího či menšího…“Ať se však vaše srdce 

nechvěje a neděsí“ – v tom spočívá Ježíšův pokoj. Přítomnost Ducha 

působí, že naše srdce přebývá v pokoji. Není umrtvené, nýbrž je  

v pokoji. Je si všeho vědomé, ale zůstává v pokoji – onom pokoji, 

který nám dává pouze Boží přítomnost. Tito lidé neřekli: půjdeme 

nejprve k Židům, potom k Řekům a k pohanům. Nikoli. Nechali se 

vést Duchem svatým! Byli poddajní vůči Duchu svatému. Jedno 

souvisí s druhým. A nakonec otevřeli brány všem pohanům, které 

považovali za poskvrněné. Otevřeli brány všem. Byla to první skupina 

lidí, která byla poddajná Duchu svatému. Někdy nás Duch svatý 

posouvá k zásadním krokům, jako vnukl Filipovi, aby šel a pokřtil 

etiopského dvořana, anebo Petrovi, aby pokřtil Kornelia.  A Duch 

svatý dnes působí v církvi. Působí v našem životě. Někdo z vás by 

mohl říci: »Nikdy jsem ho neviděl!« - Dávej však pozor na to, co se 

děje, co ti přijde na mysl, co vzejde v tvém srdci. Je to dobré? Pak je 

to Duch svatý, který tě vybízí jít touto cestou. Je zapotřebí 

poddajnosti! Poddajnosti Duchu svatému.    
Připravil lk - převzato z www.radiovaticana.cz 
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Nejprve zvonění zvonů na věži našeho chrámu a poté slavnostní mše 

svatá „Za město Fryšták“ – zahájily už potřetí Noc kostelů v našem 

městě. Poté „redakční kolega“ Víťa Němec přinesl všem zájemcům 

spoustu informací o historii kostela svatého Mikuláše ve Fryštáku.  

V kulturním programu se představil Komorní orchestr ZUŠ Morava se 

svými sólisty (mladými fryštáckými hudebníky Š. Fuksou, M. 

Kučerovou, D. Němcem a dalšími…), vynikající sbor Canticum 

Camerale a zpěvačka Emilie Řezáčová za klavírního doprovodu 

Michaely Šarmanové ….a skoro bych zapomněl na pásmo F. Odstrčila 

a M. Vilíma – Malý princ… V silné konkurenci dalších kostelů Zlínského 

kraje jsme se určitě neztratili a dokonce si dovolím tvrdit, že náš 

doprovodný program byl určitě jedním z nejlepších. 

Asi největší poděkování tradičně patří nejenom všem účinkujícím, ale 

především hlavnímu organizátorovi ing. Františku Odstrčilovi, bez 

jehož přičinění by se tato krásná akce neuskutečnila. Patří mu za to 

srdečné Pán Bůh zaplať. A samozřejmě také Vám všem, kteří jste tuto 

jedinečnou „noc“ podpořili svou účastí. Dodávat, že za rok se na Vás 

opět těšíme je myslím zbytečné…..                                         -pn- 
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ROK (RODINY) S PAPEŽEM FRANTIŠKEM  

Liturgická čtení nás vybízejí rozjímat o některých charakteristikách 

křesťanské rodiny. První je rodina, která se modlí. Evangelní pasáž 

(Lk 18,9-14) zdůrazňuje dva způsoby modlitby: falešný způsob 

farizeje a autentický způsob modlitby celníka. Farizej se cítí být 

spravedlivý. Má za to, že je v pořádku, nadýmá se, a soudí druhé 

z výše svého piedestalu. Naproti tomu celník neplýtvá slovy. Jeho 

modlitba je skromná, umírněná a proniknutá vědomím vlastní 

nehodnosti, vlastní ubohosti. Tento muž cítí, že potřebuje Boží 

odpuštění, Boží milosrdenství. Modlitba celníka je modlitbou chudého, 

je to modlitba milá Bohu, která, „proniká oblaka“, zatímco farizeova 

modlitba je obtížena samolibostí. Chci se vás zeptat, drahé rodiny: 

modlíte se někdy v rodině? Mnozí mi řeknou: ale jak? Přece stejně 

jako ten celník, to je jasné: pokorně a před Bohem. Každý na sebe 

pokorně nechá spočinout Pánův pohled a prosí Jeho dobrotu, aby 

přišla k nám. A jak v rodině? Zdá se totiž, že modlitba je osobní 

záležitost a navíc v rodině nikdy není dost příhodného času a klidu... 

Ano, to je pravda, ale je také otázkou pokory, uznat, že potřebujeme 

Boha jako celník. Všechny rodiny potřebují Boha, všechny! Potřebují 

Jeho pomoc, Jeho sílu, Jeho požehnání, Jeho milosrdenství, Jeho 

odpuštění. A k tomu je zapotřebí jednoduchosti. K modlitbě v rodině 

je nezbytná prostota. Společná modlitba „Otče náš“ u stolu je snadná. 

I modlitba růžence v rodině je velmi krásná a dodá spoustu síly!  

A také modlitba za sebe navzájem! Manžela za manželku, manželky 

za manžela, obou za děti, dětí za rodiče, za prarodiče… Modlit se za 

sebe navzájem. To je modlitba v rodině a modlitba činí rodinu silnou.  

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 
1) Co se vám v modlitbě ve vaší rodině osvědčilo?  

2) Sdělte si, co pomáhá a co naopak brání v modlitbě ve vaší rodině. 

Co je dobré a co chci přidat nebo změnit? 

3) Jaký je poměr mezi osobní modlitbou každého z manželů a mezi 

společnou modlitbou manželů (rodiny)? Budujeme obojí? 

4) Mezi manželi ve dvojicích se zamyslete, jestli nyní máte ve své 

rodině vhodný způsob společného otevírání se Bohu.  

Je pro vás vaše modlitba zdrojem, ze kterého můžete opravdu čerpat 

posilu a naději, nebo je pro vás spíše povinností? 
SPOLEČNÁ MODLITBA 
Ve společné modlitbě poděkujme za Boží trpělivost, která nás znovu a 

znovu přivádí k modlitbě jako k prameni života pro každého z nás  

i pro naše rodiny.  

Prosme Boha o pomoc v situacích, kdy se Kristu a dialogu s ním vaše 

rodina i vy osobně vzdalujete. 

 

                                                                                                -pn- 
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 PAPEŽ FRANTIŠEK NA NÁVŠTĚVĚ VE SVATÉ ZEMĚ                                            

Papež František uskutečnil 

na konci května třídenní 

cestu po Blízkém východě. 

Během ní vyzval všechny 

křesťany, muslimy a židy 

k toleranci. V památníku 

obětem holokaustu označil 

vyvražďování Židů za druhé 

světové války za obrovskou 

a nezměrnou tragédii. 

Nejvyšší představitel katolické církve při své cestě navštívil mj. 

mešitu v Jeruzalémě, a setkal se s jeruzalémským muftím. Na 

Chrámové hoře požádal papež všechny, kdo se ztotožňují s prorokem 

Abrahámem, tedy křesťany, židy i muslimy, aby se navzájem 

respektovali jako bratři. "Naučme se chápat bolest ostatních, ať nikdo 

nepoužívá násilí ve jménu Božím," řekl. Pak zavítal k nejvýznamnější 

památce judaismu Zdi nářků, která je jediným pozůstatkem druhého 

židovského chrámu. Přečetl před ní své přání a vložil lístek s 

modlitbou do spáry mezi kameny, jak činí židovští věřící a jak učinili i 

papežovi dva předchůdci. V roce 2000 se zde modlil Jan Pavel II. a o 

devět let později Benedikt XVI. Poté navštívil také památník obětí 

holokaustu Jad Vašem. Nečekaně se zastavil také u památníku obětí 

teroristických útoků. Podobně překvapil v Betlémě nečekanou 

zastávkou u betonové bariéry oddělující západní břeh Jordánu od 

Izraele. Dal tím najevo nesouhlas s oddělováním obou území 

podobnými ploty, což ocenili zejména Palestinci. V zahradě 

prezidentského paláce v Jeruzalémě zasadil papež společně s 

izraelským prezidentem Šimonem Peresem jako symbol míru 

olivovník. Stejně tak učinil i v Getsemanské zahradě, kde podle bible 

zradil Jidáš Pána Ježíše. V Peresově rezidenci Svatý Otec řekl, že by 

židům, muslimům a křesťanům měl být zajištěn volný přístup k 

posvátným náboženským místům v Jeruzalémě. "Jeruzalém by měl 

být skutečným městem míru, aby se zaskvěl svou univerzální 

náboženskou a kulturní hodnotou," uvedl papež. Prezident Peres 

potom oficiálně přijal pozvání do Vatikánu, kam papež František 

pozval ke společné modlitbě za mír také palestinského předáka 

Mahmúda Abbáse. Svou třídenní cestu Svatý Otec završil odsloužením 

mše v místech Kristovy poslední večeře. Během ní zopakoval svou 

ideu, že církev by měla být "novou rodinou", ve které by měly být 

základem hodnoty jako je "bratrství a přátelství". "Poslední večeře 

nám připomíná sdílení, bratrství, harmonii a mír mezi námi," prohlásil 

závěrem.                                                                 

 –vybral pn- 
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VELKÝ NEZNÁMÝ NAŠEHO ŽIVOTA – DUCH SVATÝ 

Duch svatý je živá přítomnost Boží v církvi. On umožňuje církvi jít 

vpřed, stále dál, přes všechna omezení. Duch svatý vede církev 

Svými dary. Nelze chápat Ježíšovu církev bez tohoto Přímluvce, 

kterého nám Pán kvůli tomu posílá. A koná někdy nemyslitelná 

rozhodnutí. Řečeno slovy sv. Jana XXIII.: Duch svatý aktualizuje 

(aggiorna) církev. Skutečně ji aktualizuje a umožňuje, aby šla vpřed. 

A my křesťané máme prosit Pána o milost poddajnosti Duchu 

svatému. Poddajnost tomuto Duchu, který promlouvá v našem srdci, 

v našich životních okolnostech, v životě církve, v křesťanských 

společenstvích, mluví k nám neustále. Ježíšův pokoj je Osoba, je to 

Duch svatý! Ještě v den svého zmrtvýchvstání Ježíš přichází do 

večeřadla a jeho pozdrav zní: „Pokoj vám. Přijměte Ducha svatého“. 

To je Ježíšův pokoj – je to Osoba a velký dar. A když je v našem srdci 

Duch svatý, nikdo nám pokoj nemůže vzít. Nikdo! To je pokoj 

konečný! V čem spočívá náš úkol? Uchovávat tento pokoj. Chránit ho! 

Tento pokoj je obrovský, není to můj pokoj, ale pokoj jiné Osoby, 

která mi ho dává. Osoby, která je v nitru mého srdce a celý život 

mne doprovází. Tento pokoj mi dal Pán. Tento pokoj dostáváme 

křtem a biřmováním, ale zejména „jej dostáváme tak, jako když dítě 

dostává dárek“, „bezpodmínečně a v otevřenosti srdce“. Ducha 

svatého si máme hlídat, aniž bychom ho uvěznili v kleci, a máme 

tento „velký Boží dar“ prosit o pomoc. Jestliže máte tento pokoj 

Ducha, máte-li Ducha ve svém nitru a jste si toho vědomi, ať se vaše 

srdce nechvěje a neděsí. Jste v bezpečí! Pavel říká, že musíme projít 

mnohým soužením, abychom vstoupili do Božího království. Každý  

z nás má tolik trápení, většího či menšího…“Ať se však vaše srdce 

nechvěje a neděsí“ – v tom spočívá Ježíšův pokoj. Přítomnost Ducha 

působí, že naše srdce přebývá v pokoji. Není umrtvené, nýbrž je  

v pokoji. Je si všeho vědomé, ale zůstává v pokoji – onom pokoji, 

který nám dává pouze Boží přítomnost. Tito lidé neřekli: půjdeme 

nejprve k Židům, potom k Řekům a k pohanům. Nikoli. Nechali se 

vést Duchem svatým! Byli poddajní vůči Duchu svatému. Jedno 

souvisí s druhým. A nakonec otevřeli brány všem pohanům, které 

považovali za poskvrněné. Otevřeli brány všem. Byla to první skupina 

lidí, která byla poddajná Duchu svatému. Někdy nás Duch svatý 

posouvá k zásadním krokům, jako vnukl Filipovi, aby šel a pokřtil 

etiopského dvořana, anebo Petrovi, aby pokřtil Kornelia.  A Duch 

svatý dnes působí v církvi. Působí v našem životě. Někdo z vás by 

mohl říci: »Nikdy jsem ho neviděl!« - Dávej však pozor na to, co se 

děje, co ti přijde na mysl, co vzejde v tvém srdci. Je to dobré? Pak je 

to Duch svatý, který tě vybízí jít touto cestou. Je zapotřebí 

poddajnosti! Poddajnosti Duchu svatému.    
Připravil lk - převzato z www.radiovaticana.cz 
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FRYŠTÁCKÁ NOC KOSTELŮ 2014 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejprve zvonění zvonů na věži našeho chrámu a poté slavnostní mše 

svatá „Za město Fryšták“ – zahájily už potřetí Noc kostelů v našem 

městě. Poté „redakční kolega“ Víťa Němec přinesl všem zájemcům 

spoustu informací o historii kostela svatého Mikuláše ve Fryštáku.  

V kulturním programu se představil Komorní orchestr ZUŠ Morava se 

svými sólisty (mladými fryštáckými hudebníky Š. Fuksou, M. 

Kučerovou, D. Němcem a dalšími…), vynikající sbor Canticum 

Camerale a zpěvačka Emilie Řezáčová za klavírního doprovodu 

Michaely Šarmanové ….a skoro bych zapomněl na pásmo F. Odstrčila 

a M. Vilíma – Malý princ… V silné konkurenci dalších kostelů Zlínského 

kraje jsme se určitě neztratili a dokonce si dovolím tvrdit, že náš 

doprovodný program byl určitě jedním z nejlepších. 

Asi největší poděkování tradičně patří nejenom všem účinkujícím, ale 

především hlavnímu organizátorovi ing. Františku Odstrčilovi, bez 

jehož přičinění by se tato krásná akce neuskutečnila. Patří mu za to 

srdečné Pán Bůh zaplať. A samozřejmě také Vám všem, kteří jste tuto 

jedinečnou „noc“ podpořili svou účastí. Dodávat, že za rok se na Vás 

opět těšíme je myslím zbytečné…..                                         -pn- 
 

 

 

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2014  
 

 

               

 

 
 
 

 
 

Neděle 1. června 10.00 – kostel svatého Mikuláše ve Fryštáku 

další fryštácké děti přijímají poprvé Pána Ježíše. 

 

A tady je bezprostřední reakce dvou z nich….      

Na začátku jsme se museli sestavit. Potom jsme šli v zástupu do 

kostela. Posadili jsme se za pana faráře. Potom začala mše svatá. 

Samuel a Terezka četli přímluvy. Byl to hezký pocit. Vydrželi jsme,  

i když se nám chtělo na záchod. Chtěli bychom poděkovat panu faráři 

Dibelkovi, že nám pomohl připravit se na první svaté přijímání.  

 

       Velký dík - Lumi Světlíková a Samu Končák.    

  

Prvního svatého příjímání se v našem kostele zúčastnilo celkem 

16 dětí (4 kluci a 12 děvčat). Bude jich i v dalších letech tolik? 
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PŘEDNÁŠKY PRO SNOUBENCE 
Pro všechny, kteří se chtějí lépe připravit na společný život, je určen 

kurz přípravy na manželství, který v průběhu léta pořádá Centrum 

pro rodinný život v Olomouci. Nabídnut je zejména párům, které se 

rozhodly uzavřít církevní sňatek, a začne v pátek 27. června 2014. 

Mezi přednášená témata bude patřit komunikace a řešení konfliktů v 

manželství, sexualita a plánování rodičovství, vztahy k rodičům, 

sourozencům a přátelům, víra a vztah k Bohu, psychologické rozdíly 

mezi mužem a ženou, sdílené cíle a hodnoty, finance v manželství. 

Přednášejícími jsou zkušené manželské páry, které samy prochází 

přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. 

Příprava bude zahájena společně v pátek 27. června od 17.00 do 

19.30 hodin, další večerní setkání následují 11. července,  

25. července a 8. srpna; všechny se uskuteční v prostorách 

arcibiskupské kurie v Olomouci (Biskupské nám. 2). Přípravu uzavře 

společně strávený víkend 22.– 24. srpna v Dubu nad Moravou. 

Pro přihlášení je třeba vyplnit vstupní dotazník a odeslat ho do  

20. června e-mailem na adresu cmarova@arcibol.cz. Bližší informace 

jsou k dispozici na stránkách centra.                                        -ado- 

ZLÍNSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE NABÍZÍ DUCHOVNÍ SLUŽBY  
Od letošního května nabízí ve zlínské Krajské nemocnici Tomáše Bati 

klinickou pastorační péči nemocniční kaplanka. Poskytuje duchovní 

služby nemocným na základě jejich přání nebo na žádost jejich 

příbuzných. „O duchovní služby vždycky byl a je mezi našimi věřícími 

pacienty značný zájem. Proto jsme jim vyšli vstříc a dohodli se 

s kaplankou paní Evou Pastrňákovou. Pro mnohé nemocné, ale i pro 

jejich příbuzné, bývá setkání s ní velmi důležité, povzbuzující i 

utěšující,“ uvedl ředitel nemocnice Pavel Calábek. Své služby nabízí 

nemocniční kaplanka zatím v lůžkovém oddělení Centra klinické 

gerontologie. „Právě zde mají pacienti o duchovní služby velký zájem. 

Postupně je budeme rozšiřovat na další oddělení. Zřejmě to bude 

onkologie a pak oddělení, ve kterých jsou dlouhodobě hospitalizovaní 

a kde klinickou pastorační péči budou nemocní vyžadovat. Návštěvy 

nemocniční kaplanky jsou domlouvány na přímou žádost pacienta, ale 

také ve spolupráci s jeho rodinou. Kaplanku mohou sami kontaktovat 

na mobilním čísle 731 140 734 nebo o zprostředkování návštěvy 

požádat také naše zdravotní sestry. Nemocniční kaplanka nabízí 

setkání při rozhovoru, četbě Bible a křesťanské duchovní literatury, 

modlitbě, slavení svátostí. Zprostředkuje také návštěvy katolického 

kněze, evangelického faráře nebo duchovního jiné registrované církve 

a náboženské společnosti v ČR – včetně možnosti slavení svátostí. 

Pro věřící nemocné se v Baťově nemocnici konají také mše svaté, a to 

každou sobotu v 15.30 v suterénu budovy LDN.                        -pn- 

 
 

 

  

 

mailto:cmarova@arcibol.cz
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – SVATÁ HORA U PŘÍBRAMI 
Přinášíme Vám další místo naší společné cesty po nejznámějších 

křesťanských poutních místech Evropy. Po mnoha toulkách v zahraničí 

se dnes konečně zastavíme doma – v Čechách.  

Svatá Hora je významný barokní 

areál a poutní místo na vrchu 

vysokém 586 metrů nedaleko 

Příbrami. Areál Svaté Hory tvoří 

obdélný komplex ambitů se čtyřmi 

kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké 

kamenné terase stojí původně 

gotický kostel Panny Marie, 

přestavěný a rozšířený v letech 

1648–1673 architektem Carlo 

Luragem. K severnímu křídlu ambitů 

přiléhá klášter a dolů do Příbrami 

vedou i kryté schody. Hlavní vstup do areálu je přes rozsáhlé dlážděné 

prostranství s mariánským sloupem z roku 1661 uprostřed. Východní 

křídlo ambitů je uprostřed prolomeno Pražským portálem z let 1702-

1705 s plastikami proroků a svatých králů od J. Brokoffa. Nad 

sloupovým portálem uprostřed je socha Panny Marie Svatohorské od K. 

I. Dienzenhofera z roku 1732. Uprostřed jižního křídla je kamenný 

Březnický portál z roku 1707 se sochami od O. F. Quitainera. V rozích 

ambitů jsou čtyři osmiboké kaple (Plzeňská, Pražská, Mníšecká a 

Březnická) s lucernami z let 1660–1667 podle plánů Carla Luraga, s 

bohatou štukovou výzdobou od italských umělců. V Pražské kapli v 

jihovýchodním rohu byl původně oltářní obraz Zvěstování Panny Marie 

od Petra Brandla z roku 1697, dnes v Národní galerii v Praze. V každém 

křídle ambitu jsou kromě toho dvě výklenkové kaple, většinou 

postavené na náklad různých šlechtických rodů. Toto místo bylo cílem 

poutí už velmi dávno. Roku 1348 daroval Karel IV. Příbram pražskému 

arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic, který zde prý často pobýval. S tím 

patrně souvisí stavba původního kostelíka i soška, která byla v kapli 

jeho hradu v Příbrami. Když byl hrad 1574 zbořen, dostala se do 

měšťanských rukou. Za třicetileté války byla Příbram silně zpustošena a 

po roce 1620 se v Příbrami usadili jezuité, kteří sošku přenesli na 

Svatou Horu. Od roku 1648 byl poutní areál velkoryse přestavěn, a 

protože byl cílem velkých poutí, byl různě přestavován a upravován až 

do 20. století. V roce 1732 byla Svatá Hora místem velké barokní 

slavnosti, když byla poutní socha Panny Marie Svatohorské slavnostně 

korunována. Císař Josef II. sice pouti zakázal, zákaz se však nepodařilo 

prosadit a koncem 19. století zde bývalo o hlavní poutní slavnosti dne 

7. července až 25 tisíc poutníků. Roku 1861 byl areál předán 

Redemptoristům, kteří zde s výjimkou let 1950-1990 působí až dodnes. 

                                                                                         -pn- 
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POBYT NA HOSTÝNKU  
Ve dnech 9. až 11. května se 

uskutečnil pobytový víkend rodičů a 

dětí, které se připravují na první 

přijetí Pána Ježíše ve svátosti 

eucharistie. Přijeli jsme v pátek 

večer a ubytovali jsme se. Večeři 

měl každý ze svých zásob a poté 

jsme si zkoušeli nacvičit písničky na 

sobotní mši svatou. Poté byl volný 

program, hry a rodiče si povídali. 

V sobotu ráno jsme vstali s dobrým 

pocitem, že je hezké počasí a že nás čeká spousta zážitků… Po dobré 

snídani a rozcvičce jsme vytvářeli „Stopy v písku“. Četli nám příběh o 

tom, že nás pán Ježíš nikdy neopustí, a když je v písku jen jedna 

stopa, tak nás Pán Ježíš  nese na rukou…Po tvoření už jsme byli 

nedočkaví a teta Věrka nás posílala po dvojicích na louku, kde pro nás 

zatím rodiče připravili velkou biblickou hru. To se mi líbilo.. Potom 

jsme běželi zpět, abychom s chutí poobědvali v restauraci. Po dobrém 

obědě jsme si povídali s otcem Mirkem bez našich rodičů… A 

odpoledne jsme vyrazili na výlet směrem na Skalný a tam jsme slavili 
mši svatou se „svatými brouky“… No a na závěr jsme si udělali 

společně táborák s opékáním špekáčků.. My děti jsme ještě po opékání 

stavěli domečky pro skřítky… Tento den se mi velmi líbil, zkrátka bylo 

to super!!! A v neděli? K snídani jsme dojedli „zbytky zásob“ a 

připravili se k nedělní mši svaté v kapli..Jak? Samozřejmě zpěvem… Po 

mši svaté jsme vše sbalili a uklidili a ještě prošli stánky, abychom 

přivezli něco na památku, po schodech pro vodu a naposledy 

poobědvali v restauraci… Všechno se mi moc líbilo a těším se, až 

poprvé přijmu Pána Ježíše do svého srdce.               Terka  Jasenská 

               

 

 
 
 

 
 
 
 
   
     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. 

růžence. Ve slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – 

„růže“. Růže je květina velmi krásná, ušlechtilá, 

voňavá, v pravdě královská, ale zároveň má i trny. 

Podobně sv. růženec je modlitbou krásnou, kterou 

věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je též 

modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 

oechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. 

Přesto co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba 

sv. růžence už mnohé vyprosila. 

 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 

famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 

Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 

ji připravovali. 

 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 

biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 

Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 

potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 

vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 

svou láskou je Světlo pro každého člověka. 

 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 

Marii. 
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DUCHOVNÍ SLOVO  
Drazí farníci, měsíc červen je naplněn několika zajímavými 

slavnostními událostmi, které se odehrají v naší farnosti. V neděli  

1. června přijalo poprvé do svého nitra Pána Ježíše 16 dětí. Dny 9. až 

11. 5. jsem s těmito dětmi a jejich rodinami prožil na Svatém 

Hostýně, kde jsme měli možnost se lépe poznat a ještě více poznat, 

kdo je to Bůh a co pro nás znamená. V pondělí 9. června tyto děti 

pojedou již tradičně na Svatý Kopeček.   

Dne 14. června přijme náš Jan Štěpán Musil z DISu jáhenské svěcení. 

Světit ho bude otec biskup Karel Herbst a ten přijede do Fryštáku 

v neděli 22. června, aby udělil 28 biřmovancům svátost biřmování. 

Ještě před tím (14. června) budou mít hasiči z Fryštáku slavnostní 

mši svatou, při níž požehnám jejich prapor. Všechny tyto i jiné pěkné 

události a setkání posilují víru a sounáležitost nás křesťanů, abychom 

byli těmi, kteří činí život v naší farnosti i jinde lepším.  

Buďme hrdí na to, že jsme křesťané a dělejme svým životem Pánu 

Ježíši radost. Prosím Vás o modlitbu a i já na Vás v modlitbách 

myslím a svěřuji Vás Pánu. Prosím o požehnání Boží pro Vás všechny. 

                                              váš otec Miroslav 

 

VELEHRAD 2014 
Jak už jistě víte, v letošním roce si připomínáme 20. výročí 

Mezinárodního roku rodiny, který vyhlásila Organizace spojených 

národů. Papež František svolal na podzim roku 2014 mimořádnou 

synodu o rodině, která má pomoci hlásat evangelium při současných 

výzvách týkajících se rodiny. 

Dny lidí dobré vůle, které se konají již patnáct let v předvečer 

státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na 

Velehradě, přinášejí bohatý program pro celou rodinu. Letošní ročník 

je navíc součástí Mezinárodního roku rodiny, který připomene i 

programová novinka – Mladí fandí rodině. Podrobný program Dnů lidí 

dobré vůle 2014 naleznete na www.velehrad.eu nebo na Facebooku 

„Dny lidí dobré vůle na Velehradě“. 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Hedvábnou rukou přátele vybírej a železnou drž. 

* Hlad je nejlepší kuchař, ale na Vánoce nenavaří ani nenapeče. 

* Chval zlého jak chceš, dobrý nikdy nebude. 

* Chtivému vše málo. 

* Chybami se člověk učí, za chyby se však platí. 

* I křivé dřevo dobře hoří. 

* I chytrák se spálí zvlášť, když mu blbec zatopí. 

* I hloupí rodiče mívají chytré děti – a naopak. 

* I z malé jiskry vzplane velký požár. 

* Jaký rozum, taková řeč. 
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                                                                  KALENDÁRIUM ČERVEN 2014 
  1.6. 7. neděle velikonoční 

  5.6. Památka svatého Bonifáce 

  8.6. Slavnost Seslání Ducha Svatého 

11.6. Památka svatého Barnabáše 

13.6. Památka svatého Antonína z Padovy 

15.6. Slavnost Nejsvětější Trojice 

19.6. Slavnost těla a krve Páně  

21.6. Památka svatého Aloise 

22.6. 12. neděle v mezidobí 

24.6. Slavnost Narození svatého Jana Křtitele 

27.6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

28.6. Památka svatého Ireneje 

29.6. Slavnost svatých Petra a Pavla   

DOKONČENÍ - SVĚDECTVÍ Z KURSŮ ALFA – CESTA Z KRIZE  
Přišel mi do rukou i leták s kurzy Alfa a v rodině jsem našel někoho, 

kdo již absolvoval tento kurz. Díky Alfě jsem se dostal mezi lidi, kteří 

byli v různých životních etapách, podobně jako já v nějaké krizi nebo 

už moudře s nadhledem pohlíželi na svůj život nebo na mé starosti, 

postupně jsem k nim získával důvěru, kdy jsem zjišťoval, že za své 

starosti nebudu vysmíván a nebo, že v situacích, kdy se nebudu cítit 

jistě, nebudou mé těžkosti považovat za méněcennost. Do všeho 

zapadaly přednášky, které se věnovaly základům víry. Ty ukázaly, jak 

přednášející odkrývají své vlastní životní příběhy a ukazují hlubší 

moudrost, o niž se během čtrnácti večerů s námi dělili. Možnost 

vnímat projevy ostatních lidí a vyjádřit svoje pocity a úvahy nad 

přednášeným tématem mi působila velkou radost. Tým Alfy a ostatní 

účastníci kurzu mě přijímali a naslouchali mi!!! Postupně jsem 

každým týdnem nabýval ztracenou sebedůvěru a začínal jsem se na 

další kurzy těšit. Doma jsem si s oblibou připomínal probíraná témata 

a studoval literaturu na CD a z knih. Postupně jsem nacházel hlubší 

smysl témat z Alfy. Když kurz končil, bylo jasné, že to musí mít 

nějaké pokračování a nabízený pokračovací kurz, na který se člověk 

po skončení velmi těšil, nemohl stačit, hlavně z toho důvodu, že byl 

jednou za měsíc. Rozhodl jsem se pro častější návštěvy mše svaté v 

našem kostele Svaté Rodiny, jako připomínku toho a těch, kteří mi 

ukázali cestu z krize. Toto období si chci neustále připomínat jako 

etalon toho, až kam člověk může spadnout a jaké síly ho mohou opět 

postavit na nohy. Jak tak vidím lidi v našem kostele, je jasné, že s 

nimi nechci přerušit kontakt a nejlepší způsob, jak mezi nimi být, je 

příprava na křest. Chci si neustále připomínat, jak mi církev pomohla. 

Prvním ujištěním, že jdu správnou cestou, mi byl rozhovor s mým 

vedoucím přípravy na křest. Dozvěděl jsem se, že to, co jsem prožil, 

byla konverze lásky.“  

                                                                                   -připravil lk- 
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OSMISMĚRKA NA ČERVEN  
 

M M M A D A M A K A K M M M A 

A Ě F A V A D R N E N A Š M N 

D Ň Ř Y L A Š A Š I R E O A I 

Á A T Í L E R Í CH A N Š L E L 

L V Ŕ I N O N O T O N I M I A 

E K M A M M V O M A M A E S M 

M A R A D O N A V Ć S Ć L I A 

R M E L I CH A R A I E N A M G 

A K U L E M A M V M C Í S Ě M 

M M A T E M A T I K A E A É A 

 
Tajenka v nevyškrtaných políčkách (obyvatelé moravského města) 

 

4. Meče  Milan   Milena  Měňavka 

5. Madam  Misie   Mnichov 8. Maradona 

    Magma  Mošna   Mníšek  9. Marmeláda 

    Malíř  Mšeno   Morana 10. Malenovice 

    Makak  6. Malina  Morava Matematika 

    Masiv  Marvan  7. Mameluk 

    Měřín  Melasa   Maraton 

    Měsíc  Milada   Melichar 

 

 

Tajenka z minula: máj není jenom lásky čas. 
         Připravil František Záloha                                         
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První svaté přijímání  
ve fryštáckém kostele. 
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