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KŘÍŽOVKA NA PRÁZDNINY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vodorovně: A. Fibichova skladba, severovýchod, hojivý přípravek. –  
B. Nesplacená částka, I. díl tajenky, včelí produkt. – C. Roční období 
(slovensky), karetní hra, švýcarská řeka, avivážní prostředek. – D. Ruská 
číslovka, jméno Zagorové, opak záporu, taková (nářeč.). – E. Německé město, 
III. díl tajenky, tři „T“. – F. Honička, mužské jméno, cizí název čaje, opak 
praváka. – G. Polská řeka, předložka, měkká slabiky, úder rohy, na pátém místě. 

– H. Hlas osla, IV. díl tajenky, římsky 51. 
Svisle: 1. II. díl tajenky, 2. Zmrzlá voda, plavidla. – 3. Jihočeské město, SPZ 
slovenské Nitry. – 4. Ocas, kazašský básník (1845-1904). – 5. Německá řeka, 
SPZ Havlíčkova Brodu, dětská zdravice. – 6. Hoře, anglické město. – 7. Polská 

řeka, postoj (na rukou). – 8. Řešeta, předložka. – 9. Větná spojka, oprať. –  
10. Zármutek, manželé dcer. – 11. Měřidlo, čiva. – 12. Prášek na čištění, strana 
účtu, slepičí citoslovce. – 13. Město pod Tatrami, přípravek pro leptání. –  

14. Napodobovat hlas tetřeva, zařízení na válení. – 15. Pytel, rozpouštěti (sníh). 
– 16. V. díl tajenky. 
Nápověda: C. Aara. – 4. Abaj. – 5. Ems. 
Tajenka z minula: Fryštačané 

         Připravil František Záloha                                       
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V neděli 22. června uděloval ve Fryštáku  
otec biskup Karel Herbst svátost biřmování. 
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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  
Vše je Boží dar a tedy i prázdniny, dovolené a letní čas vůbec bereme 

jako dárek od Pána k našemu užitku, k osvěžení sebe i druhých. Na 

svých letních cestách se dostaneme na známá i neznámá místa, 

setkáme se známými i neznámými lidmi, zažijeme běžné i 

podivuhodné události. Na všech místech, při všech setkáních, je 

s námi náš Pán a Jeho i naši andělé. To nám dodává důvěru 

v budoucnost, důvěru v to, že nabyté poznání přírodních i lidských 

krás zužitkujeme pro rozvinutí naší vlastní krásy, protože krásný 

člověk je ten, kdo je čistý, upřímný, opravdový, chápající a přející. 

Měsíc červenec začíná krásnými cyrilometodějskými svátky a srpen je 

ve znamení slavnosti Panny Marie. Zvu Vás na fryštáckou pouť na Sv. 

Hostýn 19.7. Zkusme co nejvíce zaplnit poutní chrám, ať naše Matka 

vidí a slyší, že ji máme rádi. V neděli 20. 7. se v kostele rozloučíme 

s o. Maxem Dřímalem, kterému na stránkách Farníčku děkuji za jeho 

službu a život pro fryštáckou farnost. Odchází do Brna – Žabovřesk. 

Náš Bože ochraňuj na všech cestách ty, kteří se na cesty vydají, a 

žehnej těm, kteří zůstávají doma.  Ať venku nebo doma, Ty s námi 

zůstáváš.                              Pěkné léto Vám přeje otec Mirek. 

POZVÁNKA NA FRYŠTÁCKOU POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ 
Fryštácká farnost Vás srdečně zve na 

děkovnou pouť na Svatý Hostýn, která se 

uskuteční v sobotu 19. července 2014. 

Slavnostní mše svatá – „Za poutníky z 

Fryštáku“ sloužená P. Miroslavem Dibelkou, 

při které bude hrát i krojovaná dechová 

hudba Fryštácká Javořina začne v 10:15. 

Odjezd autobusu z náměstí ve Fryštáku je v 

9 hodin. Po skončení mše – kolem 11.30 je 

pro všechny přítomné připraven malý 

promenádní koncert. Ve 13 hodin bude 

následovat požehnání a rozloučení s 

poutníky. Návrat do Fryštáku je naplánován 

kolem 15 hodiny. Těší se na Vás organizátoři akce. 

Více informací u Pavla Nášela nebo na telefonu 607 801 942 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Jest věru věc těžká, pěstí zabít ježka. 

* Jablko nepadá daleko od stromu. 

* Jaký šel, takovou potkal. 

* Jsou-li dva na koni jeden musí sedět vzadu. 

* Jez co ti dají, odpovídej, na co se tě ptají. 

* Jen blbec se spálí dvakrát o stejná kamna. 

* Kdo honí dva zajíce, nechytí žádného. 

* Když bude pět lidí říkat, že vůl je kráva, říkej to také, ale nechoď ho 

   dojit. 

* Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. 

* Kdo chce spát sladce, ať večeří krátce. 
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                                                           KALENDÁRIUM PRÁZDNINY 2014 

ČERVENEC 
  3.7. Svátek svatého Tomáše, apoštola  

  5.7. Slavnost svatých Cyrila a Metoděje 

  6.7. 14. neděle v mezidobí 

11.7. Svátek svatého Benedikta 

13.7. 15. neděle v mezidobí 

19.7. Fryštácká pouť na Svatém Hostýně 

20.7. 16. neděle v mezidobí 

22.7. Památka svaté Marie Magdalény 

25.7. Svátek svatého Jakuba, apoštola 

26.7. Památka svatého Jáchyma a Anny 

27.7. 17. neděle v mezidobí 

29.7. Památka svaté Marty 

31.7. Památka svatého Ignáce z Loyoly 

SRPEN 
  1.8. Památka svatého Alfonsa z Liguori 

  3.8. 18. neděle v mezidobí 

  4.8. Památka svatého Jana Vianneye    

  6.8. Svátek Proměnění Páně 

  8.8. Památka svatého Dominika 

10.8. 19. neděle v mezidobí 

11.8. Památka svaté Kláry 

14.8. Památka svatého Maxmiliána Marie Kolbeho 

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

17.8. 20. neděle v mezidobí 

20.8. Památka svatého Bernarda 

21.8. Památka svatého Pia X. 

22.8. Památka Panny Marie Královny 

24.8. 21. neděle v mezidobí 

27.8. Památka svaté Moniky 

28.8. Památka svatého Augustina 

29.8. Umučení svatého Jana Křtitele 

31. 8. 22 neděle v mezidobí 

 

 

 

  Redakce Farníčku přeje všem  

  čtenářům klidné a spokojené prožití  

  prázdnin a dovolených, ochranu   

  Boží a hlavně šťastný návrat  

  ze všech Vašich cest. 

 

                                                                                             -pn- 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – VELEHRAD 
Dnes Vám přinášíme poslední místo naší společné cesty po 

nejznámějších křesťanských poutních místech Evropy. Tentokrát to 

bude zastavení téměř domácí – na nedalekém Velehradě.  

Velehrad patří k nejvýznačnějším poutním 

místům v České republice. Je úzce spojen s 

tradicí cyrilometodějskou. Kult slovanských 

apoštolů, kteří jsou spolu se sv. 

Benediktem spolupatrony Evropy, činí z 

Velehradu místo přesahující významem 

hranice našeho státu. Podle 

archeologických nálezů a historického 

bádání lze politicko-správní středisko 

Velkomoravské říše a metropoli jejího 

prvního arcibiskupa sv. Metoděje spojovat 

se širší oblastí Uherského Hradiště, Starého 

Města s okolím a Velehradu. Počátky 

současného Velehradu sahají na začátek 

13. století, kdy zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě založený 

moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem v románském stylu s 

vlivem rané gotiky. Rozsáhlý komplex spolu s konventním kostelem 

Nanebevzetí Panny Marie byl dokončen ve čtyřicátých letech 13. století.  

Jeho pozdější osudy: roku 1421 vypálen moravskými husity, znovu 

obnoven v letech 1587-1592, raně barokní přestavba v letech 1629-35; 

současná podoba pochází z přelomu 17. a 18. stol. V době církevních 

reforem císaře Josefa II. došlo ke zrušení cisterciáckého kláštera a 

svatyně plnila funkci farního kostela. Dochází ke značnému chátrání, 

kterému je v nejnutnější míře zamezeno v letech 1863-85, tedy v době 

miléniových oslav příchodu cyrilometodějské misie na Moravu roku 

1863. V roce 1890 přicházejí na Velehrad jezuité, zřizují zde 

gymnasium a konvikt s názvem Papežská kolej Tovaryšstva Ježíšova na 

Velehradě. Areál prošel v letech 1935-39 rozsáhlou restaurací. V roce 

1950 byl klášter opět zrušen, po čtyřiceti letech se roku 1990 znovu 

navrací řád Tovaryšstva Ježíšova (jezuité), aby v tomto významném 

poutním místě zajišťovali duchovní službu. Papež Pius XI. ocenil 

cyrilometodějský a unionistický význam Velehradu a roku 1927 udělil 

zdejšímu chrámu titul a výsady menší baziliky (bazilika minor). U 

příležitosti jubilea 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje v r. 1985 věnoval 

papež Jan Pavel II. bazilice Zlatou růži. Tuto vysokou poctu obdrželo 

jen několik křesťanských chrámů na světě. A dne 22. dubna 1990 

uskutečnila se zde návštěva hlavy římskokatolické církve papeže Jana 

Pavla II. Památkou na tuto událost je obrovský kříž s jeho znakem 

stojící na nádvoří před bazilikou.                                               -pn- 

Máte nápad na nějaký další „seriál“? Co byste chtěli na 

stránkách Farníčku po prázdninách číst… napište nám. 

farnicek@post.cz 
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BIŘMOVÁNÍ VE FRYŠTÁKU  

 
       Kostel svatého Mikuláše 

  neděle 22. června 2014. 

 Otec biskup Karel Herbst 

  uděluje „Fryštačanům“ 

    svátost biřmování. 

 
 

 
 
 
 
   

    

 

 

 

 

  Po udělení svátosti biřmování    

  přišlo na řadu také děkování a   

  předávání upomínkových dárků… 

 

Svátost biřmování – která nám dává zvláštní dispozice Ducha Svatého 

k odvážnému šíření víry slovem i životem, se neuděluje zas až tak 

často. A když ji přijde udělit biskup, který byl kdysi ve Fryštáku 

farářem, je to událost o to slavnostnější… Přesně to byl případ našeho 

biřmování, kterého se zhostil náš otec biskup „Kája“ Herbst.  

I počet biřmovanců byl tentokrát větší než obvykle. Sešla se jich 

téměř třicítka. Mě osobně potěšila promluva – při které se otec biskup 

zadíval do kostela, usmál se a pokýval hlavou – se slovy, že má radost 

z toho, že některé z biřmovanců zná osobně. Není divu, když zde 

působil před téměř 14 lety – byla většina těchto mladých ještě dětmi – 

někteří z kluků teprve začínali ministrovat. Svátost biřmování se 

uděluje mladým lidem na prahu dospělého věku, aby se v síle Ducha 

Svatého stali dospělými ve svém svědectví o Kristu. Mají vědět, komu 

uvěřili, aby byli schopni vysvětlit, obhájit i životem dosvědčit, co to 

znamená být křesťanem. Biskup vztahuje ruce nad shromážděné 

biřmovance. Jde o gesto, které je od dob apoštolských znamením daru 

Ducha. Modlitbou na ně svolává "Ducha Utěšitele", aby jim dal ducha 

moudrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznání a lásky a naplnil 

je duchem bázně Boží...                        -pn- 
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VOLNO 
    Zatím volno 
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FRYŠTÁČTÍ HASIČI ŽEHNALI NOVÝ PRAPOR 

                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohu ku cti - bližnímu ku pomoci – je heslo vyšité na krásném 

novém praporu Sboru dobrovolných hasičů Fryšták. Ten, kdo se 

v sobotu 14. června přišel podívat nejenom na náměstí ve Fryštáku, ale 

i do našeho farního kostela se o tom sám mohl přesvědčit.  

U příležitosti 120. výročí založení hasičského sboru v našem městě se 

konala řada vzpomínkových a slavnostních akcí. Jednou z nich bylo  

i požehnání nového praporu a také předání děkovné stuhy starostou 

Fryštáku – Mgr. Lubomírem Doleželem. Při slavnostní mši svaté, které 

se zúčastnila kromě několika zastupitelů také řada hostů (včetně 

zástupců ze slovenské družební obce Muráň, kteří našim hasičům 

rovněž předali pamětní stuhu), požehnal novému praporu otec Miroslav 

Dibelka. Připomenul rovněž zásluhy zdejších hasičů a ocenil především 

jejich nezištnou pomoc každému, který to potřebuje. Věřím, že naši 

hasiči budou na svůj nový symbol patřičně hrdí a že jej budou pečlivě 

opatrovat i pro další generace – vždyť taková událost se uskuteční 

velmi ojediněle. V případě fryštáckého hasičského sboru dokonce jen 

jednou za 120. let.                                                                       -pn- 
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JE BŮH JEN „COSI NAD NÁMI“? 
Bůh je pro člověka neuchopitelný a 

nepochopitelný. Člověk se vždycky 

pouští na tenký led, chce-li mluvit 

o tom, jaký Bůh je a jaký není. V 

tomto světle je i veškerá teologie 

jen „blekotání o Bohu“, jak 

prohlásil jeden teolog. A tak si lidé 

o Bohu utvářejí nějakou představu 

a tím vznikají nejrůznější 

karikatury Boha – tedy představy 

Boha posunuté od originálu. 

 

V dnešní době je dost rozšířená představa Boha jako „cosi nad 

námi“. A stejně jako všechny karikatury i tato Boha redukuje, 

a to z „Někoho“ na pouhé „něco“. 

Pro lidi technického myšlení je Bůh této falešné představy jen jakási 

kosmická inteligence, něco jako velkokapacitní počítač. Pro vztahově 

laděné je Bůh jen kosmická pozitivní energie, nejvyšší princip 

harmonie. Milovníkům přírody s duchovními ambicemi se takovýto 

bůh slévá s pojmem „matka příroda“ nebo nějaká neurčitá energie, 

která stojí za vším bytím. Pro teology podobného ražení je bůh pouhá 

„transcendentální zóna“, nejvyšší Jsoucno, zkrátka bůh filosofů, který 

vlastně ani není bohem, protože se ocitá jako objekt na pitevním 

stole lidského rozumu. Bůh filosofů není živá bytost, nemá cit, natož 

soucit. Rozhodně nemá srdce, nelze s ním žít ve vztahu. 

Člověk s touto karikaturou nevnímá Boha jako subjekt, ale jako 

objekt; není mu partnerem pro láskyplný vztah, ale věcí ke zkoumání, 

k diskusi, k využití nebo k odhození; anebo ho chápe jako super 

pozitivní energii či „nóbl“ věc, jejímiž city je však zbytečné se 

zabývat. 

 

ZÁKLADEM JE OSOBNÍ VZTAH 
 

Bůh sám se ve svém zjevování netají ale tím, 

že chce žít v osobním vztahu s člověkem. 

Ale jak žít v osobním vztahu 

s energií nebo s transcendentální zónou? 

Bůh se představil jako Emmanuel - Bůh s námi: 

chce být naším Bohem, abychom my mohli být jeho lidem. 

 

Vybráno z knihy Kateřiny Lachmanové, Karikatury Boha,  

která vyšla v Karmelitánském nakladatelství. 

 
 
 

 

 

  

V sobotu 14. června 

proběhlo v našem 

kostele slavnostní 

žehnání nového 

hasičského praporu. 

Krásné akce se 

zúčastnili hasiči 

z několika okolních 

obcí a také návštěva 

ze slovenského 

Muráně. 

 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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VELKÝ NEZNÁMÝ NAŠEHO ŽIVOTA – DUCH SVATÝ (DOKONČENÍ) 
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. Druhá 

skupina, kterou nám prezentuje čtení z evangelia (Jan 10,22-30), 

jsou intelektuálové, kteří přistoupili k Ježíši v chrámu. Jsou to znalci 
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NOVOKNĚZ Z NAŠEHO DĚKANÁTU – P. KAREL SKOČOVSKÝ 
Nedaleká farnost Slušovice prožívala poslední červnový víkend 

výjimečnou a mimořádnou událost. V sobotu 28. června totiž přijal 

v olomoucké katedrále z rukou otce arcibiskupa Jana Graubnera 

kněžské svěcení Karel Skočovský, který z této farnosti pochází. 

Následujícího dne, v neděli 29. června pak ve slušovickém farním 

kostele sloužil svou primiční mši svatou, které se zúčastnilo kolem 

tisícovky místních i přespolních věřících. Tato krásná slavnost, kterou 

také natáčela TV NOE, poté pokračovala pohoštěním pro všechny 

účastníky v nedalekém kulturním domě (Nové sokolovně). Slavnostní 

radostnou náladu nepřekazil ani přívalový liják, který „pokropil“ část 

věřících, kteří seděli u pohoštění na zahradě za kulturním domem. 

Závěrem můžeme ještě doplnit, že i druhý vysvěcený kněz  

P. František Ponížil z farnosti Sobotín – má rodné kořeny v našem 

děkanátu. Jeho příbuzní žijí ve Velíkové, ve Štípě a také ve Fryštáku.  

Oběma novokněžím vyprošujeme hojnost Božího požehnání  

a milostí do jejich služby.                  -vn- 

 

CYRILOMETODĚJSKÁ KULTURNÍ STEZKA 
Poslední červnový týden přilákal na odborný seminář do 

kongresového centra ve Starém Městě na sedmdesát účastníků z 

několika moravských a slovenských krajů, převážně zástupce 

samospráv, církevních, turistických, kulturních a vzdělávacích 

subjektů. Cílem semináře s názvem Cyrilometodějská kulturní stezka 

bylo seznámit zájemce se spektrem možností a příležitostí, které 

postupný rozvoj této poutnické stezky přináší nebo může přinést. 

V programu vystoupili kromě zástupců Zlínského kraje, Centrály 

cestovního ruchu Východní Moravy a sdružení Evropská kulturní 

stezka sv. Cyrila a Metoděje také zahraniční hosté z Evropského 

institutu kulturních stezek, Asociace evropských historických 

termálních měst či Cammini d‘Europa – sítě evropských poutních 

stezek. O perspektivách rozvoje kulturního a poutního turismu u nás 

dále hovořili představitelé Arcibiskupství olomouckého, Matice 

velehradské, ale např. i pravoslavné církve. Pro všestranný rozvoj 

stezky, která má v budoucnu propojit Velehrad jako významné 

mezinárodní poutní místo a centrum kulturního dialogu s Římem, 

Soluní a dalšími místy spojenými s putováním slovanských věrozvěstů 

a jejich následovníků, připadají v úvahu projekty spolupráce v oblasti 

věda a výzkum, posilování vědomí o kulturním dědictví, výměna 

mladých Evropanů, současné umělecké praxe a kulturní cestovní 

ruch. Po odborných prezentacích následovala procházka po poutní 

cestě mezi obcemi Modrou a Velehradem vedená Mons. Janem 

Peňázem, předsedou Matice velehradské a prohlídky lapidária, 

baziliky a areálu kláštera za účasti asi 20 návštěvníků.               -pn- 

   



volnivol 

    

 

- 6 -                                 FARNÍČEK  7/14 

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
Dlouhou dobu jsem marně přemýšlela, co 

pro mne znamená Nejsvětější Trojice. Až 

jednou v kostele na tento svátek měl 

v kostele mši svatou bývalý ředitel Disu 

P. Michael Martínek. V kázání mluvil o 

tom, že naše náboženství je 

náboženstvím vztahů. Náš Bůh žije 

dokonalé vztahy mezi třemi božskými 

osobami Otcem, Synem a Duchem 

svatým, který je láskou mezi oběma. Je 

to podobné rodině, kde láska mezi otcem 

a matkou a jejím pokračováním ve svých 

dětech. Člověk se Bohu podobá v touze 

prožívat dobré vztahy k druhým v rodině, církvi a společnosti, protože 

byl stvořen k Božímu obrazu. Tento obraz je pokřiven prvotním 

hříchem. Odtud tolik nepochopení mezi lidmi. Na rozdíl od židů a 

muslimů uctíváme Boha, který miluje, zajímá se o lidi a nenechá si 

jen posluhovat. Muslimové se smějí naší nauce o Boží Trojici. Je těžké 

uvěřit, že Bůh je jeden ve třech osobách. Nejsvětější Trojice bývá 

znázorňována jako trojúhelník, nebo trojlístek. Výstižnější přirovnání 

pro Boha je řeka, která se skládá z pramene, vody a řečiště, skrze 

které protéká. Tajemství Nejsvětější Trojice se snažil pochopit už 

svatý Augustin, ale byl andělem poučen, že je možné dříve přelít celé 

moře do dolíku v písku, než pochopit tajemství Nejsvětější Trojice. 

Této pravdě, kterou nemůžeme pochopit smysly, ale vírou říkáme 

dogma. Ve starém zákoně se o Boží Trojici nepíše, snad proto, že židé 

žili uprostřed národů, které uznávaly mnohobožství. Neznamená to 

ale, že svět stvořil jen Bůh Otec. Svět je dílem celé Trojice! Možná při 

návštěvě tří hostů, kteří zvěstovali Abrahámovi narození syna Izáka a 

ve kterých Abrahám poznává Boha lze spatřit nepatrný nástin. 

V Novém zákoně je zřetelný důkaz o Boží Trojici v závěru Matoušova 

evangelia, ve kterém Ježíš apoštolům říká: „Jděte do celého světa, 

získávejte mi učedníky a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha 

svatého.“ Ježíš také říká, že: já a Otec jedno jsme a slibuje Ducha 

svatého, který je uvede do celé pravdy. Svět je dílem celé Trojice, na 

kříži zemřel jenom Syn, ale Otcovo mlčení je plné bolesti nad 

milovaným Synem, který je třetího dne oslaven. Otec není 

krvežíznivý a pomstychtivý, který by si chtěl vylít svou zlost na 

někom jiném. Spíše touží po smíření a záchraně člověka. Ducha 

svatého posílá Otec a také Syn. Teologie, která se zabývá Nejsvětější 

Trojicí se nazývá Trinitární.  Více o ní je možné se dovědět na MP 3 

Úvod do teologie Trojjediného Boha. Jako v nebi, tak i na zemi od 

Prof. Ctirada V. Pospíšila. Je to velmi pěkné vyprávění natočené ve 

vysílání na Radiu Proglas.        -JS- 
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PAPEŽ FRANTIŠEK BUDE O PRÁZDNINÁCH ODPOČÍVAT                                            

Občasná lehká zdravotní indispozice papeže Františka a redukce 

několika letních veřejných vystoupení vedly některé sdělovací 

prostředky ke spekulacím o domnělém zhoršujícím se zdravotním 

stavu Svatého Otce. Tyto dohady vyvrátil tiskový mluvčí papeže 

Federico Lombardi:  

„Tyto spekulace jsou zcela nepodložené. Vznikly tím, že jsme 

zveřejnili letní program papeže Františka, který v červenci 

nepředpokládá generální audience. Ranní mše v Domu svaté Marty se 

nebudou konat v obou letních měsících, tedy stejně jako vloni. 

Důvody ovšem nejsou zdravotní. Také Františkovi předchůdci v létě 

omezovali svůj veřejný program – Jan Pavel II. jezdil do hor  

a Benedikt XVI. trávil léto v papežské rezidenci v Castel Gandolfo. 

Omezení papežské agendy v letních měsících je rovněž jistým 

odlehčením pro papežovy spolupracovníky. Je nutné si uvědomit, že 

každou papežovu iniciativu doprovází práce a služba mnoha lidí, kteří 

také potřebují odpočinek. Rád bych upozornil, že papež František se 

stejně jako vloni rozhodl, že v létě zůstane v Domu sv. Marty. Nikam 

tedy neodjíždí, avšak méně veřejných závazků mu umožní využít čas 

k jiné práci, reflexi a modlitbě. V loňských letních měsících papež 

sepsal Evangelii gaudium, což je dokument velkého významu pro 

celou církev. Nyní víme, že chystá encykliku o stvoření a ekologii,  

a kromě toho se bude připravovat na řadu plánovaných budoucích 

vystoupení. V polovině srpna jej čeká důležitá cesta do Koreje,  

a proto přerušení veřejných vystoupení nastane v červenci. Papež 

František je velice aktivní člověk, dodává vatikánský tiskový mluvčí,  

a tudíž ani horké římské léto u něj nevyznívá naprázdno. Sice jej 

nenavštěvují hlavy států ani poutníci, avšak probíhá řada soukromých 

setkání s poradci, se kterými konzultuje nové dokumenty. V poslední 

době se několikrát stalo, že papež přerušil svou činnost a odložil 

plánované audience na jiný den. Důvodem byla lehká zdravotní 

indispozice nebo potřeba odpočinku. Také to je třeba považovat za 

něco zcela normálního pro člověka, který má skutečně neuvěřitelný 

životní rytmus. Tato přerušení byla nicméně vždy velmi krátká, 

maximálně půldenní, a poté se pokaždé vrátil k běžné činnosti. Papež 

nabírá stále další závazky. Kupříkladu všechny zářijové neděle jsou již 

obsazené veřejným programem, potom bude synod o rodině  

s beatifikací Pavla VI. a svatořečením nových kanadských světců, dále 

listopadové kanonizace. Intenzita papežovy činnosti a jeho kreativita 

jsou skutečně ohromující. Stále jej něco nového napadá. Velice 

překvapuje také živý vztah ke všem lidem, se kterými se setkává. 

Máme před sebou člověka, který nás stále udivuje svou usilovnou 

prací, životem a duchovním elánem.“            

   www.radiovaticana.cz 
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VELKÝ NEZNÁMÝ NAŠEHO ŽIVOTA – DUCH SVATÝ (DOKONČENÍ) 
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. Druhá 

skupina, kterou nám prezentuje čtení z evangelia (Jan 10,22-30), 

jsou intelektuálové, kteří přistoupili k Ježíši v chrámu. Jsou to znalci 

Zákona. Ježíš s nimi měl vždycky problémy, protože nedokázali 

chápat, kroužili kolem stejných věcí, protože si mysleli, že 

náboženství je jenom záležitostí hlavy, zákonů. Podle nich bylo třeba 

zachovávat přikázání a nic víc. Neměli tušení, že existuje Duch svatý. 

Ptali se Ježíše, chtěli diskutovat. Všechno měli v hlavě, všechno byl 

intelekt. V takových lidech není srdce, není láska a krása, není 

harmonie. Jsou to lidé, kteří chtějí pouze vysvětlení. Podáš jim 

vysvětlení a oni se vrátí s další otázkou, nepřesvědčí se. A tak pořád 

dokola. Kroužili kolem Ježíše celý život, až Jej nakonec dokázali chytit 

a zabít! Ti neotevírají srdce Duchu svatému! Myslí si, že Boží věci lze 

pochopit jenom hlavou za pomoci idejí, svých vlastních idejí. Jsou 

pyšní. Myslí si, že vědí všechno. A co se nevejde do jejich rozumu, 

není pravda. Můžeš před nimi vzkřísit mrtvého, ale neuvěří. Velký 

neznámý našeho života. Chce se mi zeptat se vás, ale neučiním tak, 

zeptat se: kdo z vás se modlí k Duchu svatému? Nezvedejte ruku... 

Je to velký neznámý, velký neznámý. On je darem, který nám dává 

pokoj, učí nás lásce a naplňuje radostí. Ve vstupní modlitbě jsme 

prosili Pána »upevňuj... cos nám daroval«. Prosili jsme o milost, aby 

v nás Pán opatroval Ducha svatého. Kéž nám daruje tuto milost: 

vždycky opatrovat Ducha svatého v nás, onoho Ducha, který nás učí 

mít rád, naplňuje nás radostí a vlévá nám pokoj.  

                           Z promluvy papeže Františka 
                                                                             připravil -lk-   
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NOVOKNĚZ Z NAŠEHO DĚKANÁTU – P. KAREL SKOČOVSKÝ 
Nedaleká farnost Slušovice prožívala poslední červnový víkend 

výjimečnou a mimořádnou událost. V sobotu 28. června totiž přijal 

v olomoucké katedrále z rukou otce arcibiskupa Jana Graubnera 

kněžské svěcení Karel Skočovský, který z této farnosti pochází. 

Následujícího dne, v neděli 29. června pak ve slušovickém farním 

kostele sloužil svou primiční mši svatou, které se zúčastnilo kolem 

tisícovky místních i přespolních věřících. Tato krásná slavnost, kterou 

také natáčela TV NOE, poté pokračovala pohoštěním pro všechny 

účastníky v nedalekém kulturním domě (Nové sokolovně). Slavnostní 

radostnou náladu nepřekazil ani přívalový liják, který „pokropil“ část 

věřících, kteří seděli u pohoštění na zahradě za kulturním domem. 

Závěrem můžeme ještě doplnit, že i druhý vysvěcený kněz  

P. František Ponížil z farnosti Sobotín – má rodné kořeny v našem 

děkanátu. Jeho příbuzní žijí ve Velíkové, ve Štípě a také ve Fryštáku.  

Oběma novokněžím vyprošujeme hojnost Božího požehnání  

a milostí do jejich služby.                  -vn- 

 

CYRILOMETODĚJSKÁ KULTURNÍ STEZKA 
Poslední červnový týden přilákal na odborný seminář do 

kongresového centra ve Starém Městě na sedmdesát účastníků z 

několika moravských a slovenských krajů, převážně zástupce 

samospráv, církevních, turistických, kulturních a vzdělávacích 

subjektů. Cílem semináře s názvem Cyrilometodějská kulturní stezka 

bylo seznámit zájemce se spektrem možností a příležitostí, které 

postupný rozvoj této poutnické stezky přináší nebo může přinést. 

V programu vystoupili kromě zástupců Zlínského kraje, Centrály 

cestovního ruchu Východní Moravy a sdružení Evropská kulturní 

stezka sv. Cyrila a Metoděje také zahraniční hosté z Evropského 

institutu kulturních stezek, Asociace evropských historických 

termálních měst či Cammini d‘Europa – sítě evropských poutních 

stezek. O perspektivách rozvoje kulturního a poutního turismu u nás 

dále hovořili představitelé Arcibiskupství olomouckého, Matice 

velehradské, ale např. i pravoslavné církve. Pro všestranný rozvoj 

stezky, která má v budoucnu propojit Velehrad jako významné 

mezinárodní poutní místo a centrum kulturního dialogu s Římem, 

Soluní a dalšími místy spojenými s putováním slovanských věrozvěstů 

a jejich následovníků, připadají v úvahu projekty spolupráce v oblasti 

věda a výzkum, posilování vědomí o kulturním dědictví, výměna 

mladých Evropanů, současné umělecké praxe a kulturní cestovní 

ruch. Po odborných prezentacích následovala procházka po poutní 

cestě mezi obcemi Modrou a Velehradem vedená Mons. Janem 

Peňázem, předsedou Matice velehradské a prohlídky lapidária, 

baziliky a areálu kláštera za účasti asi 20 návštěvníků.               -pn- 

   



VOLNO 
    Zatím volno 
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FRYŠTÁČTÍ HASIČI ŽEHNALI NOVÝ PRAPOR 

                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohu ku cti - bližnímu ku pomoci – je heslo vyšité na krásném 

novém praporu Sboru dobrovolných hasičů Fryšták. Ten, kdo se 

v sobotu 14. června přišel podívat nejenom na náměstí ve Fryštáku, ale 

i do našeho farního kostela se o tom sám mohl přesvědčit.  

U příležitosti 120. výročí založení hasičského sboru v našem městě se 

konala řada vzpomínkových a slavnostních akcí. Jednou z nich bylo  

i požehnání nového praporu a také předání děkovné stuhy starostou 

Fryštáku – Mgr. Lubomírem Doleželem. Při slavnostní mši svaté, které 

se zúčastnila kromě několika zastupitelů také řada hostů (včetně 

zástupců ze slovenské družební obce Muráň, kteří našim hasičům 

rovněž předali pamětní stuhu), požehnal novému praporu otec Miroslav 

Dibelka. Připomenul rovněž zásluhy zdejších hasičů a ocenil především 

jejich nezištnou pomoc každému, který to potřebuje. Věřím, že naši 

hasiči budou na svůj nový symbol patřičně hrdí a že jej budou pečlivě 

opatrovat i pro další generace – vždyť taková událost se uskuteční 

velmi ojediněle. V případě fryštáckého hasičského sboru dokonce jen 

jednou za 120. let.                                                                       -pn- 
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JE BŮH JEN „COSI NAD NÁMI“? 
Bůh je pro člověka neuchopitelný a 

nepochopitelný. Člověk se vždycky 

pouští na tenký led, chce-li mluvit 

o tom, jaký Bůh je a jaký není. V 

tomto světle je i veškerá teologie 

jen „blekotání o Bohu“, jak 

prohlásil jeden teolog. A tak si lidé 

o Bohu utvářejí nějakou představu 

a tím vznikají nejrůznější 

karikatury Boha – tedy představy 

Boha posunuté od originálu. 

 

V dnešní době je dost rozšířená představa Boha jako „cosi nad 

námi“. A stejně jako všechny karikatury i tato Boha redukuje, 

a to z „Někoho“ na pouhé „něco“. 

Pro lidi technického myšlení je Bůh této falešné představy jen jakási 

kosmická inteligence, něco jako velkokapacitní počítač. Pro vztahově 

laděné je Bůh jen kosmická pozitivní energie, nejvyšší princip 

harmonie. Milovníkům přírody s duchovními ambicemi se takovýto 

bůh slévá s pojmem „matka příroda“ nebo nějaká neurčitá energie, 

která stojí za vším bytím. Pro teology podobného ražení je bůh pouhá 

„transcendentální zóna“, nejvyšší Jsoucno, zkrátka bůh filosofů, který 

vlastně ani není bohem, protože se ocitá jako objekt na pitevním 

stole lidského rozumu. Bůh filosofů není živá bytost, nemá cit, natož 

soucit. Rozhodně nemá srdce, nelze s ním žít ve vztahu. 

Člověk s touto karikaturou nevnímá Boha jako subjekt, ale jako 

objekt; není mu partnerem pro láskyplný vztah, ale věcí ke zkoumání, 

k diskusi, k využití nebo k odhození; anebo ho chápe jako super 

pozitivní energii či „nóbl“ věc, jejímiž city je však zbytečné se 

zabývat. 

 

ZÁKLADEM JE OSOBNÍ VZTAH 
 

Bůh sám se ve svém zjevování netají ale tím, 

že chce žít v osobním vztahu s člověkem. 

Ale jak žít v osobním vztahu 

s energií nebo s transcendentální zónou? 

Bůh se představil jako Emmanuel - Bůh s námi: 

chce být naším Bohem, abychom my mohli být jeho lidem. 

 

Vybráno z knihy Kateřiny Lachmanové, Karikatury Boha,  

která vyšla v Karmelitánském nakladatelství. 

 
 
 

 

 

  

V sobotu 14. června 

proběhlo v našem 

kostele slavnostní 

žehnání nového 

hasičského praporu. 

Krásné akce se 

zúčastnili hasiči 

z několika okolních 

obcí a také návštěva 

ze slovenského 

Muráně. 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – VELEHRAD 
Dnes Vám přinášíme poslední místo naší společné cesty po 

nejznámějších křesťanských poutních místech Evropy. Tentokrát to 

bude zastavení téměř domácí – na nedalekém Velehradě.  

Velehrad patří k nejvýznačnějším poutním 

místům v České republice. Je úzce spojen s 

tradicí cyrilometodějskou. Kult slovanských 

apoštolů, kteří jsou spolu se sv. 

Benediktem spolupatrony Evropy, činí z 

Velehradu místo přesahující významem 

hranice našeho státu. Podle 

archeologických nálezů a historického 

bádání lze politicko-správní středisko 

Velkomoravské říše a metropoli jejího 

prvního arcibiskupa sv. Metoděje spojovat 

se širší oblastí Uherského Hradiště, Starého 

Města s okolím a Velehradu. Počátky 

současného Velehradu sahají na začátek 

13. století, kdy zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě založený 

moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem v románském stylu s 

vlivem rané gotiky. Rozsáhlý komplex spolu s konventním kostelem 

Nanebevzetí Panny Marie byl dokončen ve čtyřicátých letech 13. století.  

Jeho pozdější osudy: roku 1421 vypálen moravskými husity, znovu 

obnoven v letech 1587-1592, raně barokní přestavba v letech 1629-35; 

současná podoba pochází z přelomu 17. a 18. stol. V době církevních 

reforem císaře Josefa II. došlo ke zrušení cisterciáckého kláštera a 

svatyně plnila funkci farního kostela. Dochází ke značnému chátrání, 

kterému je v nejnutnější míře zamezeno v letech 1863-85, tedy v době 

miléniových oslav příchodu cyrilometodějské misie na Moravu roku 

1863. V roce 1890 přicházejí na Velehrad jezuité, zřizují zde 

gymnasium a konvikt s názvem Papežská kolej Tovaryšstva Ježíšova na 

Velehradě. Areál prošel v letech 1935-39 rozsáhlou restaurací. V roce 

1950 byl klášter opět zrušen, po čtyřiceti letech se roku 1990 znovu 

navrací řád Tovaryšstva Ježíšova (jezuité), aby v tomto významném 

poutním místě zajišťovali duchovní službu. Papež Pius XI. ocenil 

cyrilometodějský a unionistický význam Velehradu a roku 1927 udělil 

zdejšímu chrámu titul a výsady menší baziliky (bazilika minor). U 

příležitosti jubilea 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje v r. 1985 věnoval 

papež Jan Pavel II. bazilice Zlatou růži. Tuto vysokou poctu obdrželo 

jen několik křesťanských chrámů na světě. A dne 22. dubna 1990 

uskutečnila se zde návštěva hlavy římskokatolické církve papeže Jana 

Pavla II. Památkou na tuto událost je obrovský kříž s jeho znakem 

stojící na nádvoří před bazilikou.                                               -pn- 

Máte nápad na nějaký další „seriál“? Co byste chtěli na 

stránkách Farníčku po prázdninách číst… napište nám. 

farnicek@post.cz 
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BIŘMOVÁNÍ VE FRYŠTÁKU  

 
       Kostel svatého Mikuláše 

  neděle 22. června 2014. 

 Otec biskup Karel Herbst 

  uděluje „Fryštačanům“ 

    svátost biřmování. 

 
 

 
 
 
 
   

    

 

 

 

 

  Po udělení svátosti biřmování    

  přišlo na řadu také děkování a   

  předávání upomínkových dárků… 

 

Svátost biřmování – která nám dává zvláštní dispozice Ducha Svatého 

k odvážnému šíření víry slovem i životem, se neuděluje zas až tak 

často. A když ji přijde udělit biskup, který byl kdysi ve Fryštáku 

farářem, je to událost o to slavnostnější… Přesně to byl případ našeho 

biřmování, kterého se zhostil náš otec biskup „Kája“ Herbst.  

I počet biřmovanců byl tentokrát větší než obvykle. Sešla se jich 

téměř třicítka. Mě osobně potěšila promluva – při které se otec biskup 

zadíval do kostela, usmál se a pokýval hlavou – se slovy, že má radost 

z toho, že některé z biřmovanců zná osobně. Není divu, když zde 

působil před téměř 14 lety – byla většina těchto mladých ještě dětmi – 

někteří z kluků teprve začínali ministrovat. Svátost biřmování se 

uděluje mladým lidem na prahu dospělého věku, aby se v síle Ducha 

Svatého stali dospělými ve svém svědectví o Kristu. Mají vědět, komu 

uvěřili, aby byli schopni vysvětlit, obhájit i životem dosvědčit, co to 

znamená být křesťanem. Biskup vztahuje ruce nad shromážděné 

biřmovance. Jde o gesto, které je od dob apoštolských znamením daru 

Ducha. Modlitbou na ně svolává "Ducha Utěšitele", aby jim dal ducha 

moudrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznání a lásky a naplnil 

je duchem bázně Boží...                        -pn- 
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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  
Vše je Boží dar a tedy i prázdniny, dovolené a letní čas vůbec bereme 

jako dárek od Pána k našemu užitku, k osvěžení sebe i druhých. Na 

svých letních cestách se dostaneme na známá i neznámá místa, 

setkáme se známými i neznámými lidmi, zažijeme běžné i 

podivuhodné události. Na všech místech, při všech setkáních, je 

s námi náš Pán a Jeho i naši andělé. To nám dodává důvěru 

v budoucnost, důvěru v to, že nabyté poznání přírodních i lidských 

krás zužitkujeme pro rozvinutí naší vlastní krásy, protože krásný 

člověk je ten, kdo je čistý, upřímný, opravdový, chápající a přející. 

Měsíc červenec začíná krásnými cyrilometodějskými svátky a srpen je 

ve znamení slavnosti Panny Marie. Zvu Vás na fryštáckou pouť na Sv. 

Hostýn 19.7. Zkusme co nejvíce zaplnit poutní chrám, ať naše Matka 

vidí a slyší, že ji máme rádi. V neděli 20. 7. se v kostele rozloučíme 

s o. Maxem Dřímalem, kterému na stránkách Farníčku děkuji za jeho 

službu a život pro fryštáckou farnost. Odchází do Brna – Žabovřesk. 

Náš Bože ochraňuj na všech cestách ty, kteří se na cesty vydají, a 

žehnej těm, kteří zůstávají doma.  Ať venku nebo doma, Ty s námi 

zůstáváš.                              Pěkné léto Vám přeje otec Mirek. 

POZVÁNKA NA FRYŠTÁCKOU POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ 
Fryštácká farnost Vás srdečně zve na 

děkovnou pouť na Svatý Hostýn, která se 

uskuteční v sobotu 19. července 2014. 

Slavnostní mše svatá – „Za poutníky z 

Fryštáku“ sloužená P. Miroslavem Dibelkou, 

při které bude hrát i krojovaná dechová 

hudba Fryštácká Javořina začne v 10:15. 

Odjezd autobusu z náměstí ve Fryštáku je v 

9 hodin. Po skončení mše – kolem 11.30 je 

pro všechny přítomné připraven malý 

promenádní koncert. Ve 13 hodin bude 

následovat požehnání a rozloučení s 

poutníky. Návrat do Fryštáku je naplánován 

kolem 15 hodiny. Těší se na Vás organizátoři akce. 

Více informací u Pavla Nášela nebo na telefonu 607 801 942 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Jest věru věc těžká, pěstí zabít ježka. 

* Jablko nepadá daleko od stromu. 

* Jaký šel, takovou potkal. 

* Jsou-li dva na koni jeden musí sedět vzadu. 

* Jez co ti dají, odpovídej, na co se tě ptají. 

* Jen blbec se spálí dvakrát o stejná kamna. 

* Kdo honí dva zajíce, nechytí žádného. 

* Když bude pět lidí říkat, že vůl je kráva, říkej to také, ale nechoď ho 

   dojit. 

* Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. 

* Kdo chce spát sladce, ať večeří krátce. 
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ČERVENEC 
  3.7. Svátek svatého Tomáše, apoštola  

  5.7. Slavnost svatých Cyrila a Metoděje 

  6.7. 14. neděle v mezidobí 

11.7. Svátek svatého Benedikta 

13.7. 15. neděle v mezidobí 

19.7. Fryštácká pouť na Svatém Hostýně 

20.7. 16. neděle v mezidobí 

22.7. Památka svaté Marie Magdalény 

25.7. Svátek svatého Jakuba, apoštola 

26.7. Památka svatého Jáchyma a Anny 

27.7. 17. neděle v mezidobí 

29.7. Památka svaté Marty 

31.7. Památka svatého Ignáce z Loyoly 

SRPEN 
  1.8. Památka svatého Alfonsa z Liguori 

  3.8. 18. neděle v mezidobí 

  4.8. Památka svatého Jana Vianneye    

  6.8. Svátek Proměnění Páně 

  8.8. Památka svatého Dominika 

10.8. 19. neděle v mezidobí 

11.8. Památka svaté Kláry 

14.8. Památka svatého Maxmiliána Marie Kolbeho 

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

17.8. 20. neděle v mezidobí 

20.8. Památka svatého Bernarda 

21.8. Památka svatého Pia X. 

22.8. Památka Panny Marie Královny 

24.8. 21. neděle v mezidobí 

27.8. Památka svaté Moniky 

28.8. Památka svatého Augustina 

29.8. Umučení svatého Jana Křtitele 

31. 8. 22 neděle v mezidobí 

 

 

 

  Redakce Farníčku přeje všem  

  čtenářům klidné a spokojené prožití  

  prázdnin a dovolených, ochranu   

  Boží a hlavně šťastný návrat  

  ze všech Vašich cest. 

 

                                                                                             -pn- 
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Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KŘÍŽOVKA NA PRÁZDNINY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vodorovně: A. Fibichova skladba, severovýchod, hojivý přípravek. –  
B. Nesplacená částka, I. díl tajenky, včelí produkt. – C. Roční období 
(slovensky), karetní hra, švýcarská řeka, avivážní prostředek. – D. Ruská 
číslovka, jméno Zagorové, opak záporu, taková (nářeč.). – E. Německé město, 
III. díl tajenky, tři „T“. – F. Honička, mužské jméno, cizí název čaje, opak 
praváka. – G. Polská řeka, předložka, měkká slabiky, úder rohy, na pátém místě. 

– H. Hlas osla, IV. díl tajenky, římsky 51. 
Svisle: 1. II. díl tajenky, 2. Zmrzlá voda, plavidla. – 3. Jihočeské město, SPZ 
slovenské Nitry. – 4. Ocas, kazašský básník (1845-1904). – 5. Německá řeka, 
SPZ Havlíčkova Brodu, dětská zdravice. – 6. Hoře, anglické město. – 7. Polská 

řeka, postoj (na rukou). – 8. Řešeta, předložka. – 9. Větná spojka, oprať. –  
10. Zármutek, manželé dcer. – 11. Měřidlo, čiva. – 12. Prášek na čištění, strana 
účtu, slepičí citoslovce. – 13. Město pod Tatrami, přípravek pro leptání. –  

14. Napodobovat hlas tetřeva, zařízení na válení. – 15. Pytel, rozpouštěti (sníh). 
– 16. V. díl tajenky. 
Nápověda: C. Aara. – 4. Abaj. – 5. Ems. 
Tajenka z minula: Fryštačané 

         Připravil František Záloha                                       
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V neděli 22. června uděloval ve Fryštáku  
otec biskup Karel Herbst svátost biřmování. 
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