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KŘÍŽOVKA NA KVĚTEN – KE SVÁTKU MATEK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vodorovně: A. Výzva, tkalcovský stroj. – B. I. díl tajenky. –  

C. Nubijská bavlna, italská a polská řeka (2), kambodžské platidlo. –  

D. Znoj, arabské mužské jméno, řeka v Rusku, SPZ Děčína, hrob. –  

E. Točna, útok, italské město, sestra matky, pravoslavný kněz. –  

F. Doleva, ruský souhlas, dehet, SPZ Olomouce, příležitostná koupě. –  

G. II. díl tajenky. 

Svisle: 1. Zkratka polyvinylchloridu. – 2. Vodní sport. – 3. Studentská 

ubytovna. – 4. Řeka v Rusku, latinský pozdrav. – 5. Přítel člověka, 

částečka hmoty. – 6. Zkratka tiskové agentury Etiopie, český malíř 

(Josef). – 7. Severští paroháči, popravčí. – 8. Vyhynulý pštros, planetka. 

– 9. České město. – 10. Vysoké karty, latinsky „umění“. – 11. Možná, 

proud (vody). – 12. Čínská dynastie, úplná. – 13. Druh koření, korálový 

útes. – 14. Meluzína, slovensky „jaká“. – 15. Drahokam. – 16. Materiál 

na svíčky. – 17. SPZ Pelhřimova. 

Nápověda: C Att. – D. Aca. – 8. Ate. – 12. Tan. 

Tajenka z minula: Mirek Dibelka 

 
                                                                                       Připravil Fr. Záloha 
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 Májové pobožnosti jsou vždy 
přede mší svatou od 17.45 
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ci 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  
Srdečně Vás zdravím v mariánském 

měsíci květnu na stránkách Farníčku. 

Vrcholem tohoto měsíce bude arcidiecézní 

eucharistický kongres v Olomouci. Otec 

arcibiskup Graubner zve děti  

z náboženství na pátek 15. 5. do 

Olomouce, aby prožili spolu s Kristem 

jedno společenství. Na setkání kněží  

v Kašavě nám v pondělí 27. 4. prozradil, 

že je přihlášeno 4000 dětí. Naše děti z Fryštáku budou mít program  

v kostele u Panny Marie Sněžné a v jeho okolí. V pátek večer je pak 

program pro mladé a v sobotu pro dospělé. Tradičně 1. května 

začínají májové pobožnosti, na které vás upřímně zvu, konají se pro 

nás a ke cti Panny Marie. Zůstávejme věrni tomu, co se v dějinách 

osvědčilo jako dobré a povzbuzující. Vezměte s sebou i děti, aby 

zakusily atmosféru oslavy P. Marie. Vždyť mnohé děti ani neví, co to 

je májová pobožnost, nikdy v životě na ní nebyly.  

Požehnaný májový měsíc vám přeje otec Miroslav 

 

PAPEŽ FRANTIŠEK POBLAHOPŘÁL NAŠIM DUCHOVNÍM OTCŮM 
U příležitosti 25. výročí biskupského svěcení, které oslavili počátkem 

dubna, obdrželi olomoucký arcibiskup Jan Graubner i světící biskup 

Josef Hrdlička blahopřání od papeže Františka.  

„V čase, kdy stále trvá velikonoční radost, se rozhodujeme obrátit na 

tebe, ctihodný bratře, v souvislosti se dnem, v němž jsi byl připočten 

k nástupcům apoštolů a obdařen plností kněžství. Od této události 

totiž uplynulo dvacet pět let, jež jsou mezníkem biskupské služby 

hodným pozornosti a časem dlouhodobé pastýřské práce,“ stojí v 

listu, který Svatý otec adresoval arcibiskupu Graubnerovi a biskupu 

Hrdličkovi. Papež v listě zároveň oceňuje jejich působení v čele naší 

diecéze. Plný text obou latinsky psaných listů (v českém 

překladu) najdete na www. ado.cz  

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Opatrnosti nikdy dosti. 

* Otec a matka vyučili mluvení a svět mlčení. 

* Pes dvojích vrat, často mívá hlad. 

* Potmě je každá kráva černá. 

* Pomalu dál dojdeš. 

* Psi jedné vsi často se hryžou, ale na vlka spolu se ženou. 

* Pomlouvat nepřítomného je jako bít mrtvého. 

* Prázdný sud nejvíc duní. 

* Příteli pomoci jdu třeba o půlnoci. 

* Přátelské služby se neúčtují. 

 

 

FARNÍČEK  5/15                         - 11 - 

                                                                  KALENDÁRIUM KVĚTEN 2015 
 

  2.5. Památka svatého Atanáše   

  3.5. 5. neděle velikonoční 

10.5. 6. neděle velikonoční 

14.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 

16.5. Svátek svatého Jana Nepomuckého 

17.5. 7. neděle velikonoční 

24.5. Slavnost seslání Ducha Svatého 

26.5. Památka svatého Filipa Neriho 

31.5. Slavnost Nejsvětější Trojice 

 

KVĚTEN VE FRYŠTÁCKÉM  DISU 
V tomto měsíci proběhne 6 kurzů orientačních dnů. Všichni instruktoři 

pojedou na celý týden na Velehrad do Stojanova gymnázia. Začátkem 

května nás navštíví Pedagogická fakulta z Brna. Jejich letošní téma je 

hippies – tak se moc nelekejte pobíhajících postaviček po městě. Ve 

dnech 25. a 26. května bude u nás setkání všech salesiánů. Pokud by 

všichni přijeli, tak by nás mělo být 154. Ale musíme počítat, že starší 

spolubratři, studenti v zahraničí a misionáři se nezúčastní. Budou se 

rozdávat listy poslušnosti, to jsou dekrety na nová místa. Některé 

změny se budou týkat i Fryštáku (nechte se překvapit). 

Rekonstrukce DISu pokračuje. Už jsou viditelné místnosti, přicházejí 

jednotliví řemeslníci, dodělává se střecha. Našli jsme po oklepání 

omítky portály původních dveří i oken. Můžeme říci, že jsme se velmi 

přiblížili tomu, jak to vypadalo za salesiánů. Dokonce za dveřmi, které 

propojovaly domeček a velkou budovu – to je v místě dnešní 

sakristie, se našly dobové útržky novin, letáků a prázdných obálek. 

CHARITA VYHLÁSILA HUMANITÁRNÍ SBÍRKU PRO NEPÁL 
Nepálem otřáslo 25. dubna ničivé zemětřesení o síle 7,9 stupně 

Richterovy škály. Neštěstí si vyžádalo již více než pět tisíc obětí na 

životech a mnoho zraněných, způsobilo rovněž velké materiální škody 

především v oblasti severozápadně od Káthmándú. Podle odhadů jde 

o nejhorší zemětřesení v Nepálu za posledních 80 let. Česká Charita 

vyhlásila finanční sbírku a uvolnila částku 200 tisíc Kč. Do 

poskytování pomoci se okamžitě zapojili záchranáři, lékaři a množství 

dobrovolníků. Pomoc organizuje také nepálská Charita (Caritas 

Nepal). Její ředitel P. Pius Perumana, SJ v epicentru zemětřesení ve 

městě Kathmandu zdůraznil naléhavou potřebu okamžité pomoci. 

„Aktuálně potřebujeme zejména jídlo, vodu a přístřešky pro lidi,“ 

Charita ČR - proto vyhlásila finanční sbírka na pomoc obětem.  

 

ČÍSLO ÚČTU: 55660022/0800 U ČESKÉ SPOŘITELNY, 
VARIABILNÍ SYMBOL 107. 
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MYŠLENKY NA TENTO MĚSÍC 

BRIAN DRAPER - VÍRA JAKO VÝZVA 

(VYDALO KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ) 

• Potřebujeme víru, abychom mohli uskutečnit změny. Ale než 

začneme přetvářet svět kolem nás, musíme se změnit my sami. 

• Někdy rosteme nejrychleji, když se setkáme s bolestí nebo 

smutkem, když čelíme zkouškám a těžkostem. 

• Stejným způsobem, jakým potřebujeme zahnat pocit fyzického 

hladu, potřebujeme utišit i hlad duchovní. 

• V dnešní konzumní kultuře se říká, že zákazník je pán. Pokud si 

nedáme pozor, můžeme k životu začít přistupovat jako 

zákazníci, nikoli jako jeho účastníci; jako konzumenti, a nikoli 

jako lidské bytosti. 

• Někdy si myslíme, že chudoba je pouze, když člověk nemá co 

jíst, nemá co na sebe a nemá domov. Avšak ta chudoba, když se 

člověk cítí být nepotřebným, nemilovaným a když na něm 

nikomu nezáleží, je tou největší chudobou pod sluncem. 

• Musíme si přiznat, že jsme součástí problému – a dokud tak 

neučiníme, nestaneme se ani součástí jeho řešení.  

• Vztah s Kristem, pokud je plně a intenzivně prožíván, podněcuje 

radost, protože přináší svobodu, smysl a směr. 

• Když překonáme obtíže a dostaneme se z nich, často neseme 

jizvy svědčící o našich potížích. A přesto nás takové zkušenosti 

zcela jistě zocelí a učiní nás moudřejšími a vyzrálejšími.  

• Abychom plně docenili pozitivní hodnoty naší existence, musíme 

také poznat temné stránky života. 

• Potřebujeme víru, abychom mohli uskutečnit změny a  

potřebujeme víru, abychom nalezli pravdu. 

• Nikdo není osamocený ostrov. Nejmenší věc, kterou si myslím, 

nebo udělám, způsobuje vlny, pozitivní nebo negativní, ve 

společenství ostatních lidských životů. 

• Čím déle budeme pokračovat bez Boha, tím více zúžíme 

možnosti prožít tvořivý, dobrý život a změnit svět kolem nás. 

• Bůh na nás nečeká s napřaženou holí. Čeká na nás, aby pro nás 

uspořádal hostinu. 

• Máme se v první řadě stát člověkem, jakým nás chce mít Bůh. 

Co člověk může v životě dokázat, je až na dalším místě. 

• Bůh zná naši nejistotu, naše trápení, věci, které snášíme 

potichu, o kterých ostatní nemají ani tušení. 

• Nejsme povoláni, abychom prchali před nespravedlností, ale 

abychom se jí zabývali; nejsme povoláni, abychom utíkali před 

svou vlastní beznadějí, ale abychom se s ní vyrovnali; nejsme 

povoláni, abychom unikli před nudou, ale abychom ji přeměnili v 

smysluplný život. 

       vybrala js 

 

více najdete na www.farnostfrystak.cz 

FARNÍČEK  5/15                                                                         - 3 - 

NOC KOSTELŮ VE FRYŠTÁKU (29. 5. 2015) 

 
Také v letošním roce se pod klenbou kostela 

svatého Mikuláše ve Fryštáku v pátek 29. 5. 2015 

společně sejdeme už po čtvrté a znovu otevřeme 

magickou bránu tajemství našeho chrámu.  

Na celý páteční večer je připraven zajímavý 

kulturní program, pásmo hudby i mluveného 

slova, v němž vystoupí řada účinkujících. 

A na co se tedy můžete těšit? 

         -fofr- 

 

             V ČASE OD: 

18. 00 

Hlas zvonů nad krajinou - zvony kostela sv. Mikuláše se spojí 

s ostatními kostelními zvony Zlínského kraje a zahájí noc kostelů ve 

Fryštáku 

18. 15 – 19. 00 

Slavnostní Mše svatá - slavnostní bohoslužba „Za město Fryšták“ 

19. 10 – 19. 30 

Sněhurka – známou pohádku pro všechny malé, ale i velké děti 

zahrají žáci dramatického oboru ZUŠ Morava pod vedením paní Hany 

Hradilové 

19. 45 – 20. 40 

Hvězdná brána  - volná prohlídka kostela, kostelní věže s odborným 

výkladem 

20. 45 – 21. 00 

Poutník po hvězdách – barokní hudba pro varhany a trubku. Hrají 

pan Jiří Šón – varhany a pan Petr Jurášek - trubka 

21. 25 – 21. 55 

Hvězdné melodie  -  varhaní a pěvecký recitál paní Michaely 

Šarmanové a paní Emilie Řezáčové, tentokrát na téma romantické 

melodie stříbrného plátna a muzikálů 

22. 00 – 23. 00 

Hvězdný prach – skladby pro harfu zahraje pani Lucie Fajkusová  

a její hosté. Ve druhé polovině koncertu vystoupí pěvecký soubor 

Canticum Camerale 

23. 10 

Společná modlitba - závěrečné modlitba za město Fryšták  

a poděkování za večer 

 

Pokud byste chtěli pomoci s organizací této akce můžete se 

přihlásit ing. Františku Odstrčilovi. Rovněž opět přivítáme 

pomoc několika mužů s pořadatelskou službou.  

         Už předem Vám děkujeme.  

 

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 
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MLADÉ MAMKY VE FRYŠTÁKU 

                                                  

 

 

 
         

 
 

 
 
 

 
    

 

 

 

O víkendu 25. a 26. dubna proběhlo ve 

Fryštáku další setkání „Mladých mamek“… 

Organizačně jej už tradičně zajistili pánové 

se „Starých Pák“. K této akci se tedy 

vracíme bohužel pouze několika 

fotografiemi. Škoda jen, že tu nemáme 

žádnou reakci zúčastněných fryštáckých 

žen. Bylo by možná zajímavé dozvědět se, 

jak se jim tato akce líbila.                  

   -pn-      

 

 

DIECÉZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES (OLOMOUC 15. – 16. 5. 2015) 
Pro děti -  pátek 15. 5. 2015 10–15 hodin - Korunní pevnůstka (viz str. 5) 
Pro mládež (s možností přespání)  
pátek 15. 5. 2015 katedrála 
19. 00  mše svatá 

20. 00  adorace řeholníků 
21. 00  večer chval 
Pro všechny - sobota 16. 5. 2015 

10. 00  přednášky, svědectví a adorace v olomouckých kostelích 
Slavení eucharistie (P. František Kunetka) 
Plody svatého přijímání (P. Adam Rucki) 
Eucharistie buduje společenství církve (P. Pavel Stuška) 

Adorace jako chvála (P. Vojtěch Koukal) 

Rodina a eucharistie (P. Rudofl Smahel) 

15.00 mše svatá 
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PŘEČTĚTE SI…  
Monumentální studie italského profesora Andrea 

Riccardiho přináší otřesná svědectví o velkém 

pronásledování křesťanů ve 20. století. Kniha se 

setkala s velkým zájmem v Itálii i v zahraničí, 

záhy byla přeložena do více než deseti jazyků. 

Kontexty jednotlivých příběhů jsou různé: 

stalinismus, genocida v Arménii, druhá světová 

válka a nacismus, komunistické režimy  

v Sovětském svazu a východní Evropě, ale i  

v asijských zemích (Kambodža, Laos, Vietnam, 

Čína) nebo radikální antiklerikalismus v Mexiku 

nebo ve Španělsku. V některých zemích Asie 

a Afriky byl útlak křesťanů jak dědictvím kolonialismu a společensko-

politických změn, tak i náboženských a etnických konfliktů. V mnoha 

zemích světa bylo hlavní příčinou pronásledování čistě hlásání 

evangelia, misijní a charitativní práce. Hlavním pramenem autora byl 

archiv vatikánské Komise pro nové mučedníky, zřízený z podnětu 

Jana Pavla II., jemuž velmi záleželo na tom, aby se na mučedníky 

nezapomínalo. Nejde však o uvíznutí v minulosti, natož o oživování 

pocitu křivdy a bezpráví. „Odpouštějme a žádejme odpuštění!“ 

vyzýval Jan Pavel II., který vnímal svědectví mučedníků jako velkou 

naději pro budoucnost církve. „Tam, kde se zdálo, že nenávist 

zamořila život a nebylo možno uniknout její logice, oni prokázali, že 

láska je silnější než smrt. Uvnitř strašných utiskujících systémů, které 

znetvořily člověka, v místech bolesti a tvrdého strádání… tito lidé 

jasně prokázali, že náleží Kristu zemřelému a vzkříšenému...  

Ukázka z knihy - Roger Schütz – symbol míru a víry 

Burcujícím příkladem člověka, který zahynul kvůli šílenství násilí, je 

bratr Roger Schütz, švýcarský protestantský pastor a zakladatel 

komunity Taizé. Jeho křehká postava představovala výzvu k obrácení 

do vlastního nitra a k duchovnu. Stal se symbolem míru pro 20. a 21. 

století. Proto byli všichni značně vyvedeni z míry, když 16. srpna 

2005 devadesátiletého bratra Rogera ubodala nožem do šíje a do zad 

psychicky vyšinutá žena. Jeho smrt vypovídá mnohé o mírumilovných 

a mír vytvářejících křesťanech nového století. Tato vražda, jež 

neměla zřejmě opodstatnění, ukazuje šílenství rozpoutané proti 

křesťanským osobnostem, které působí jako svědkové víry a míru. 

Připomíná, že křesťané nadále umírají. I 21. století je stoletím 

mučedníků. Knihu Andrea Riccardiho - Století mučedníků vydalo 

Karmelitánské nakladatelství.                                               –pn- 

 

ČTENÁŘI A MILOVNÍCI KRÁSNÝCH KNIH - SPOJME SE 

 

 

 

 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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PAPEŽ FRANTIŠEK VYHLÁSIL MIMOŘÁDNÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 
„Toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté 

milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke 
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ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ 
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setkání dětí od 1. do 9. třídy ZŠ, které navštěvují náboženství. Děti 
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otec Miroslav      

 

POZVÁNKA NA SVÁTEK MATEK 
 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO KDU-ČSL Fryšták 
Vás srdečně zve na oslavu  

SVÁTKU MATEK. 
Tentokrát jsme pro Vás připravili pořad, 

ve kterém se představí herec zlínského divadla  

ROSTISLAV MAREK spolu s Cimbálovou muzikou PALÉSKA. 

Akce se uskuteční v pondělí 11. května 2015  

od 17 hodin ve fryštáckém kinosále. 

Těšíme se, že přijdete společně s námi oslavit tento krásný svátek… 

…a všem maminkám, ale i babičkám a prababičkám přejeme 

všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví a Božího požehnání. 
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KŘESŤANÉ VE SVĚTĚ STÁLE VÍCE TRPÍ  
Důvody je třeba hledat v tom, že lidská mentalita se v některých 

částech světa stala barbarskou vlivem fanatismu fundamentalistů   

a boje všech proti všem. Pokorné křesťanské komunity s dlouhou 

tradicí, které se pohybují v odlišném lidském a náboženském 

rozměru, ztělesňují „ty druhé“, které je potřeba odstranit. Odlišnost 

křesťanských komunit tkví v jejich mírumilovné mentalitě – křesťané 

nebojují, nevyznávají kult násilí a nepřátelství. Toto stanovisko 

nabývá v nesmírně napjaté situaci každodenního života symbolického 

významu a paradoxně je považováno za pravý opak toho, čím ve 

skutečnosti je, tedy za provokaci proti těm, kteří hledají konflikt a 

svým chováním terorizují obyvatelstvo. Křesťané, kteří nemají 

vojenskou sílu a nezaujímají bojový postoj, však unikají logice války  

a teroru gangů a teroristických centrál. Křesťané představují „jinou“ 

přítomnost vedle logiky teroru. Mučednictví pronásledovaných 

křesťanů představuje realitu křesťanského světa, který již není 

napadán machinacemi totalitních režimů, nýbrž násilím. Jedná se  

o slepé násilí, které nezasahuje pouze křesťany. Mnozí z nich, hlavně 

řeholníci a řeholnice, se však nesnažili chránit – nadále žili mezi 

bezbranným lidem a pokračovali ve své práci v zemích, kde řádí 

barbarství; slepé násilí, které na tyto regiony dopadá, pro ně nebylo 

dostačujícím důvodem k tomu, aby se odtud stáhli. Stále dochází k 

činům namířeným konkrétně proti křesťanům, kteří představují 

„jinou“ přítomnost vedle logiky teroru. Jejich odlišnost vyznívá téměř 

jako tichý, pokorný protest a spontánní alternativa – víra je odlišuje 

od otráveného ovzduší, v němž žijí. Proto se v podmínkách obecně 

rozšířeného násilí – v situaci, kde násilí představuje takřka životní 

pravidlo – objevuje vůle křesťany zlikvidovat. Andrea Santoro, italský 

kněz, který byl v Turecku v roce 2005 zavražděn, si povšiml míry 

násilí zakořeněné v turecké společnosti: hovořil o „osamělých 

mužích“, často agresivních.  Když však pozoroval i jiné napjaté 

situace, odlišné od té, v níž žil, poznamenal: „V těchto dnech jsme 

svědky scén nelidské krutosti. Avšak alternativou ke krutosti je láska 

k bližnímu. Krutost ničí, láska probouzí k životu. Krutost rozděluje, 

láska spojuje. Krutost plodí novou krutost, láska smiřuje a plodí 

novou lásku. Krutost se nebojí zabíjet, láska se nebojí položit život. 

Krutost je perverzní ve své genialitě, láska je vznešená ve své 

vynalézavosti. K zastavení krutosti je potřeba inteligence lásky  

a mobilizace hlubokých zdrojů.“ 

Tato významná slova napsal muž žijící v rizikové situaci. Smysl jeho 

slov je symbolický. Křesťan, který žije v situaci obecně rozšířeného 

násilí a války všech proti všem, se většinou nepostaví na žádnou  

z bojujících stran, nýbrž podává svým životem svědectví o hodnotách 

míru a lidského bratrství a bere na sebe zájmy všech, zvláště těch 

nejslabších.                                                                 vybral pn 
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NOVÁ EVANGELIZACE – 4. DÍL – KERYGMA JEŽÍŠE KRISTA 

Dokončení z minula 

Důležité je, že Ježíš vzal trest a kletbu za hřích na sebe. Je to 

mystická fráze, když řekneme – On se stal pro nás hříšným, on sám 

nikdy nezhřešil, ale postavil se za nás na naše místo. Svatý Pavel to 

říká v listu Galatským 3,13 :“Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona 

tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: `Proklet je 

každý, kdo visí na dřevě`.“ Trest za hřích je smrt a Ježíš za nás tuto 

smrt podstoupil na kříži. On za nás zaplatil tuto cenu, abychom byli 

my osvobození – úžasná milost. Kerygma Ježíše Krista je jednoduché 

– Kletba hříchu je sňata, trest za hřích je odstraněn, Boží moc, Boží 

milosrdenství, Boží Láska je na nás vylita jako nezasloužený dar. 

Ježíš nám říká: „Vaše hříchy jsou odpuštěny.“ Ty jsi ospravedlněn 

důsledkem své důvěry v Něj.  Nemá to co do činění s ničím, co sis 

zasloužil. 

PÁN JEŽÍŠ HLÁSAL: 
1/ Ježíš nikoho neodsuzuje. Janovo evangelium popisuje v 8. kapitole 

příběh ženy, která byla přistižena při cizoložství. Není pochyby o tom,  

že zhřešila. Ježíš tuto situaci vyřešil svojí přítomností. Řekne 

přítomným: "Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!" 

Všichni odejdou, protože jsou všichni pod kletbou. Ježíš nikdy 

nezhřešil. On jí laskavě řekne:„Ani já tě neodsuzuji.“ To je kerygma. 

Zasloužíš si být odsouzen – já tě však neodsuzuji, kletba je sňata. Jsi 

ospravedlněn vírou, vírou v Něho a v to co řekl. Je to nezasloužený 

dar, je to skutek milosti. 

2/ Ježíš žil svůj život ve vztahu s druhými lidmi. Lukášovo evangelium 

několikrát hovoří o tom, že Ježíš večeřel s hříšníky, celníky a těmi, 

kteří byli zavrženi. Tím, že byl ochoten vstoupit do jejich domu  

a večeřet s nimi, řekl bez jediného slova: „Kletba za hřích byla z vás 

sňata.“ 

3/ Ježíš mluvil skrze své skutky. V příběhu z 2. kapitoly Markova 

evangelia říká Ježíš ochrnutému:"Synu, odpouštějí se ti hříchy." A za 

chvíli pokračuje: „Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi 

odpouštět hříchy" – a řekne ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své 

lože a jdi domů!" To, že toto činil znamená - království Boží je blízko. 

Když Jan Křtitel byl uvězněn, tak poslal posly k Ježíši, aby se ho 

zeptali, jestli je Mesiášem. Ježíš neřekl ani ano, ani ne. Odpověděl  

v L7,22-23 takto: "Jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli: 

Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví 

vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.  A blaze tomu, kdo se nade 

mnou neuráží." Jinými slovy – kletba za hřích byla sňata a trest byl 

odstraněn. Jan, když mu řekli, co jim Ježíš odpověděl, pochopil, že 

Ježíš je Mesiáš. Náš úkol je hlásat totéž a konat skutky Jeho 

jménem, aby lidé věděli, že království Boží je blízko.           -lk- 
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chvíli pokračuje: „Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi 

odpouštět hříchy" – a řekne ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své 

lože a jdi domů!" To, že toto činil znamená - království Boží je blízko. 

Když Jan Křtitel byl uvězněn, tak poslal posly k Ježíši, aby se ho 

zeptali, jestli je Mesiášem. Ježíš neřekl ani ano, ani ne. Odpověděl  

v L7,22-23 takto: "Jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli: 

Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví 

vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.  A blaze tomu, kdo se nade 

mnou neuráží." Jinými slovy – kletba za hřích byla sňata a trest byl 

odstraněn. Jan, když mu řekli, co jim Ježíš odpověděl, pochopil, že 

Ježíš je Mesiáš. Náš úkol je hlásat totéž a konat skutky Jeho 

jménem, aby lidé věděli, že království Boží je blízko.           -lk- 

 
                                                       

   



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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PAPEŽ FRANTIŠEK VYHLÁSIL MIMOŘÁDNÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 
„Toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté 

milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke 

každému Boží dobrota a něha!“ Tato slova píše papež František v bule 

Misericordiae vultus (v překl. „Tvář milosrdenství“), kterou v sobotu 

11. dubna 2015 vyhlásil nový Svatý rok. Mimořádné jubileum 

milosrdenství začne o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 

8. prosince 2015 a uzavře se 20. listopadu 2016. 

U Svaté brány vatikánské baziliky předal papež bulu symbolicky 

biskupům z různých kontinentů, aby tak naznačil spojení  

s episkopátem na celém světě. Po přečtení několika úryvků textu 

slavil František nešpory ze svátku Božího milosrdenství. „Církev je v 

této době velkých epochálních změn povolána k tomu, aby výrazněji 

nabídla znamení Boží přítomnosti a blízkosti,“ vysvětlil během krátké 

promluvy římský biskup důvod konání mimořádného Svatého roku. 

Církev se podle něj musí zaměřit na podstatné, tedy aby byla 

nástrojem Božího milosrdenství. „Svatý rok má udržovat živou touhu 

po umění zachytit tolik znamení něhy, již Bůh nabízí celému světu  

a především trpícím, osamoceným a opuštěným nebo těm, kdo 

nemají naději v odpuštění a necítí se být milovaní Otcem. Svatý rok 

nám umožní silněji zakusit radost z našeho znovunalezení Ježíšem, 

který jako Dobrý pastýř přišel, když jsme byli ztraceni. Jubileum 

umožní vnímat teplo jeho lásky, když si nás klade na ramena, aby 

nás přivedl zpět do Otcova domu. Je to rok, ve kterém se nás dotkne 

Pán Ježíš a promění nás svým milosrdenstvím, abychom se i my stali 

čistými svědky milosrdenství. Proto tedy jubileum: Protože toto je čas 

milosrdenství. Je to příhodný čas k léčení ran, abychom se bez 

umdlení setkávali s těmi, kdo čekají, že uvidí a dotknou se znamení 

Boží blízkosti, a abychom všem nabízeli cestu odpuštění a usmíření,“ 

řekl papež při nešporách. Během jubilea budou otevřeny Svaté brány 

ve čtyřech římských bazilikách. Ty bývají zazděny a otevírají se pouze 

při mimořádných příležitostech. Podle papeže Františka mají být tyto 

vstupy především „branami milosrdenství“: „Kdokoliv vstoupí, bude 

moci zakusit lásku Boha, který utěšuje, odpouští a dodává naději,“ 

uvedl. Římský biskup současně vyzval, aby podobné brány byly 

otevřeny v katedrále nebo konkatedrále každé místní církve, aby se 

tak jubileum mohlo slavit po celém světě. Papež také rozešle do světa 

tzv. misionáře milosrdenství, kteří budou moci udělovat rozhřešení  

z hříchů, jež jsou vyhrazeny pouze Svatému stolci. Ve vyhlášené bule 

František také vyzývá věřící, aby vyšli blíže k lidem, kteří se nachází 

na existenciálních periferiích. Zvláštní výzvu k obrácení adresuje 

členům zločineckých organizací a korupčníkům. Korupce je podle něj 

„hnijící ránou společnosti, těžkým hříchem, jenž volá do nebe“. Papež 

také vyjadřuje naději, že Mimořádné jubileum milosrdenství podpoří 

dialog s judaismem, islámem a dalšími náboženstvími.       vybral pn 
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ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ 
V pátek 15. května 2015 se v Olomouci uskuteční velké arcidiecézní 

setkání dětí od 1. do 9. třídy ZŠ, které navštěvují náboženství. Děti 

se mohou těšit na zábavný předprogram, mši svatou s otcem 

arcibiskupem Janem Graubnerem, divadlo Víti Marčíka, soutěžní 

stanoviště, moderovanou adoraci atd. Protože v této době je na akci 

přihlášených již více než 4000 žáků z náboženství z celé arcidiecéze, 

neměl by ani Fryšták zůstat pozadu. Proto bych chtěl povzbudit 

všechny děti, aby se přidaly k naší výpravě, která na setkání pojede z 

Fryštáku autobusem. Ti, kteří se zúčastní, budou omluveni z 

vyučování a akce se jim bude počítat jako školní výlet. Zároveň bych 

chtěl poprosit všechny rodiče, babičky a dědečky, kteří by si mohli 

udělat v tento den čas, aby se připojili jako doprovod dětí.  

Prosím, abyste co nejdříve přihlásili jak děti, tak i 

„dospělácký“ doprovod buď v sakristii nebo přímo u mne. 

Všechny podrobné informace o akci budou zveřejněny v 

ohláškách a také na nástěnce v kostele nejpozději v neděli 10. 

května. 

otec Miroslav      

 

POZVÁNKA NA SVÁTEK MATEK 
 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO KDU-ČSL Fryšták 
Vás srdečně zve na oslavu  

SVÁTKU MATEK. 
Tentokrát jsme pro Vás připravili pořad, 

ve kterém se představí herec zlínského divadla  

ROSTISLAV MAREK spolu s Cimbálovou muzikou PALÉSKA. 

Akce se uskuteční v pondělí 11. května 2015  

od 17 hodin ve fryštáckém kinosále. 

Těšíme se, že přijdete společně s námi oslavit tento krásný svátek… 

…a všem maminkám, ale i babičkám a prababičkám přejeme 

všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví a Božího požehnání. 

 

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 
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MLADÉ MAMKY VE FRYŠTÁKU 

                                                  

 

 

 
         

 
 

 
 
 

 
    

 

 

 

O víkendu 25. a 26. dubna proběhlo ve 

Fryštáku další setkání „Mladých mamek“… 

Organizačně jej už tradičně zajistili pánové 

se „Starých Pák“. K této akci se tedy 

vracíme bohužel pouze několika 

fotografiemi. Škoda jen, že tu nemáme 

žádnou reakci zúčastněných fryštáckých 

žen. Bylo by možná zajímavé dozvědět se, 

jak se jim tato akce líbila.                  

   -pn-      

 

 

DIECÉZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES (OLOMOUC 15. – 16. 5. 2015) 
Pro děti -  pátek 15. 5. 2015 10–15 hodin - Korunní pevnůstka (viz str. 5) 
Pro mládež (s možností přespání)  
pátek 15. 5. 2015 katedrála 
19. 00  mše svatá 

20. 00  adorace řeholníků 
21. 00  večer chval 
Pro všechny - sobota 16. 5. 2015 

10. 00  přednášky, svědectví a adorace v olomouckých kostelích 
Slavení eucharistie (P. František Kunetka) 
Plody svatého přijímání (P. Adam Rucki) 
Eucharistie buduje společenství církve (P. Pavel Stuška) 

Adorace jako chvála (P. Vojtěch Koukal) 

Rodina a eucharistie (P. Rudofl Smahel) 

15.00 mše svatá 
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PŘEČTĚTE SI…  
Monumentální studie italského profesora Andrea 

Riccardiho přináší otřesná svědectví o velkém 

pronásledování křesťanů ve 20. století. Kniha se 

setkala s velkým zájmem v Itálii i v zahraničí, 

záhy byla přeložena do více než deseti jazyků. 

Kontexty jednotlivých příběhů jsou různé: 

stalinismus, genocida v Arménii, druhá světová 

válka a nacismus, komunistické režimy  

v Sovětském svazu a východní Evropě, ale i  

v asijských zemích (Kambodža, Laos, Vietnam, 

Čína) nebo radikální antiklerikalismus v Mexiku 

nebo ve Španělsku. V některých zemích Asie 

a Afriky byl útlak křesťanů jak dědictvím kolonialismu a společensko-

politických změn, tak i náboženských a etnických konfliktů. V mnoha 

zemích světa bylo hlavní příčinou pronásledování čistě hlásání 

evangelia, misijní a charitativní práce. Hlavním pramenem autora byl 

archiv vatikánské Komise pro nové mučedníky, zřízený z podnětu 

Jana Pavla II., jemuž velmi záleželo na tom, aby se na mučedníky 

nezapomínalo. Nejde však o uvíznutí v minulosti, natož o oživování 

pocitu křivdy a bezpráví. „Odpouštějme a žádejme odpuštění!“ 

vyzýval Jan Pavel II., který vnímal svědectví mučedníků jako velkou 

naději pro budoucnost církve. „Tam, kde se zdálo, že nenávist 

zamořila život a nebylo možno uniknout její logice, oni prokázali, že 

láska je silnější než smrt. Uvnitř strašných utiskujících systémů, které 

znetvořily člověka, v místech bolesti a tvrdého strádání… tito lidé 

jasně prokázali, že náleží Kristu zemřelému a vzkříšenému...  

Ukázka z knihy - Roger Schütz – symbol míru a víry 

Burcujícím příkladem člověka, který zahynul kvůli šílenství násilí, je 

bratr Roger Schütz, švýcarský protestantský pastor a zakladatel 

komunity Taizé. Jeho křehká postava představovala výzvu k obrácení 

do vlastního nitra a k duchovnu. Stal se symbolem míru pro 20. a 21. 

století. Proto byli všichni značně vyvedeni z míry, když 16. srpna 

2005 devadesátiletého bratra Rogera ubodala nožem do šíje a do zad 

psychicky vyšinutá žena. Jeho smrt vypovídá mnohé o mírumilovných 

a mír vytvářejících křesťanech nového století. Tato vražda, jež 

neměla zřejmě opodstatnění, ukazuje šílenství rozpoutané proti 

křesťanským osobnostem, které působí jako svědkové víry a míru. 

Připomíná, že křesťané nadále umírají. I 21. století je stoletím 

mučedníků. Knihu Andrea Riccardiho - Století mučedníků vydalo 

Karmelitánské nakladatelství.                                               –pn- 

 

ČTENÁŘI A MILOVNÍCI KRÁSNÝCH KNIH - SPOJME SE 
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MYŠLENKY NA TENTO MĚSÍC 

BRIAN DRAPER - VÍRA JAKO VÝZVA 

(VYDALO KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ) 

• Potřebujeme víru, abychom mohli uskutečnit změny. Ale než 

začneme přetvářet svět kolem nás, musíme se změnit my sami. 

• Někdy rosteme nejrychleji, když se setkáme s bolestí nebo 

smutkem, když čelíme zkouškám a těžkostem. 

• Stejným způsobem, jakým potřebujeme zahnat pocit fyzického 

hladu, potřebujeme utišit i hlad duchovní. 

• V dnešní konzumní kultuře se říká, že zákazník je pán. Pokud si 

nedáme pozor, můžeme k životu začít přistupovat jako 

zákazníci, nikoli jako jeho účastníci; jako konzumenti, a nikoli 

jako lidské bytosti. 

• Někdy si myslíme, že chudoba je pouze, když člověk nemá co 

jíst, nemá co na sebe a nemá domov. Avšak ta chudoba, když se 

člověk cítí být nepotřebným, nemilovaným a když na něm 

nikomu nezáleží, je tou největší chudobou pod sluncem. 

• Musíme si přiznat, že jsme součástí problému – a dokud tak 

neučiníme, nestaneme se ani součástí jeho řešení.  

• Vztah s Kristem, pokud je plně a intenzivně prožíván, podněcuje 

radost, protože přináší svobodu, smysl a směr. 

• Když překonáme obtíže a dostaneme se z nich, často neseme 

jizvy svědčící o našich potížích. A přesto nás takové zkušenosti 

zcela jistě zocelí a učiní nás moudřejšími a vyzrálejšími.  

• Abychom plně docenili pozitivní hodnoty naší existence, musíme 

také poznat temné stránky života. 

• Potřebujeme víru, abychom mohli uskutečnit změny a  

potřebujeme víru, abychom nalezli pravdu. 

• Nikdo není osamocený ostrov. Nejmenší věc, kterou si myslím, 

nebo udělám, způsobuje vlny, pozitivní nebo negativní, ve 

společenství ostatních lidských životů. 

• Čím déle budeme pokračovat bez Boha, tím více zúžíme 

možnosti prožít tvořivý, dobrý život a změnit svět kolem nás. 

• Bůh na nás nečeká s napřaženou holí. Čeká na nás, aby pro nás 

uspořádal hostinu. 

• Máme se v první řadě stát člověkem, jakým nás chce mít Bůh. 

Co člověk může v životě dokázat, je až na dalším místě. 

• Bůh zná naši nejistotu, naše trápení, věci, které snášíme 

potichu, o kterých ostatní nemají ani tušení. 

• Nejsme povoláni, abychom prchali před nespravedlností, ale 

abychom se jí zabývali; nejsme povoláni, abychom utíkali před 

svou vlastní beznadějí, ale abychom se s ní vyrovnali; nejsme 

povoláni, abychom unikli před nudou, ale abychom ji přeměnili v 

smysluplný život. 

       vybrala js 

 

více najdete na www.farnostfrystak.cz 
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NOC KOSTELŮ VE FRYŠTÁKU (29. 5. 2015) 

 
Také v letošním roce se pod klenbou kostela 

svatého Mikuláše ve Fryštáku v pátek 29. 5. 2015 

společně sejdeme už po čtvrté a znovu otevřeme 

magickou bránu tajemství našeho chrámu.  

Na celý páteční večer je připraven zajímavý 

kulturní program, pásmo hudby i mluveného 

slova, v němž vystoupí řada účinkujících. 

A na co se tedy můžete těšit? 

         -fofr- 

 

             V ČASE OD: 

18. 00 

Hlas zvonů nad krajinou - zvony kostela sv. Mikuláše se spojí 

s ostatními kostelními zvony Zlínského kraje a zahájí noc kostelů ve 

Fryštáku 

18. 15 – 19. 00 

Slavnostní Mše svatá - slavnostní bohoslužba „Za město Fryšták“ 

19. 10 – 19. 30 

Sněhurka – známou pohádku pro všechny malé, ale i velké děti 

zahrají žáci dramatického oboru ZUŠ Morava pod vedením paní Hany 

Hradilové 

19. 45 – 20. 40 

Hvězdná brána  - volná prohlídka kostela, kostelní věže s odborným 

výkladem 

20. 45 – 21. 00 

Poutník po hvězdách – barokní hudba pro varhany a trubku. Hrají 

pan Jiří Šón – varhany a pan Petr Jurášek - trubka 

21. 25 – 21. 55 

Hvězdné melodie  -  varhaní a pěvecký recitál paní Michaely 

Šarmanové a paní Emilie Řezáčové, tentokrát na téma romantické 

melodie stříbrného plátna a muzikálů 

22. 00 – 23. 00 

Hvězdný prach – skladby pro harfu zahraje pani Lucie Fajkusová  

a její hosté. Ve druhé polovině koncertu vystoupí pěvecký soubor 

Canticum Camerale 

23. 10 

Společná modlitba - závěrečné modlitba za město Fryšták  

a poděkování za večer 

 

Pokud byste chtěli pomoci s organizací této akce můžete se 

přihlásit ing. Františku Odstrčilovi. Rovněž opět přivítáme 

pomoc několika mužů s pořadatelskou službou.  

         Už předem Vám děkujeme.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ci 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  
Srdečně Vás zdravím v mariánském 

měsíci květnu na stránkách Farníčku. 

Vrcholem tohoto měsíce bude arcidiecézní 

eucharistický kongres v Olomouci. Otec 

arcibiskup Graubner zve děti  

z náboženství na pátek 15. 5. do 

Olomouce, aby prožili spolu s Kristem 

jedno společenství. Na setkání kněží  

v Kašavě nám v pondělí 27. 4. prozradil, 

že je přihlášeno 4000 dětí. Naše děti z Fryštáku budou mít program  

v kostele u Panny Marie Sněžné a v jeho okolí. V pátek večer je pak 

program pro mladé a v sobotu pro dospělé. Tradičně 1. května 

začínají májové pobožnosti, na které vás upřímně zvu, konají se pro 

nás a ke cti Panny Marie. Zůstávejme věrni tomu, co se v dějinách 

osvědčilo jako dobré a povzbuzující. Vezměte s sebou i děti, aby 

zakusily atmosféru oslavy P. Marie. Vždyť mnohé děti ani neví, co to 

je májová pobožnost, nikdy v životě na ní nebyly.  

Požehnaný májový měsíc vám přeje otec Miroslav 

 

PAPEŽ FRANTIŠEK POBLAHOPŘÁL NAŠIM DUCHOVNÍM OTCŮM 
U příležitosti 25. výročí biskupského svěcení, které oslavili počátkem 

dubna, obdrželi olomoucký arcibiskup Jan Graubner i světící biskup 

Josef Hrdlička blahopřání od papeže Františka.  

„V čase, kdy stále trvá velikonoční radost, se rozhodujeme obrátit na 

tebe, ctihodný bratře, v souvislosti se dnem, v němž jsi byl připočten 

k nástupcům apoštolů a obdařen plností kněžství. Od této události 

totiž uplynulo dvacet pět let, jež jsou mezníkem biskupské služby 

hodným pozornosti a časem dlouhodobé pastýřské práce,“ stojí v 

listu, který Svatý otec adresoval arcibiskupu Graubnerovi a biskupu 

Hrdličkovi. Papež v listě zároveň oceňuje jejich působení v čele naší 

diecéze. Plný text obou latinsky psaných listů (v českém 

překladu) najdete na www. ado.cz  

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Opatrnosti nikdy dosti. 

* Otec a matka vyučili mluvení a svět mlčení. 

* Pes dvojích vrat, často mívá hlad. 

* Potmě je každá kráva černá. 

* Pomalu dál dojdeš. 

* Psi jedné vsi často se hryžou, ale na vlka spolu se ženou. 

* Pomlouvat nepřítomného je jako bít mrtvého. 

* Prázdný sud nejvíc duní. 

* Příteli pomoci jdu třeba o půlnoci. 

* Přátelské služby se neúčtují. 
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  2.5. Památka svatého Atanáše   

  3.5. 5. neděle velikonoční 

10.5. 6. neděle velikonoční 

14.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 

16.5. Svátek svatého Jana Nepomuckého 

17.5. 7. neděle velikonoční 

24.5. Slavnost seslání Ducha Svatého 

26.5. Památka svatého Filipa Neriho 

31.5. Slavnost Nejsvětější Trojice 

 

KVĚTEN VE FRYŠTÁCKÉM  DISU 
V tomto měsíci proběhne 6 kurzů orientačních dnů. Všichni instruktoři 

pojedou na celý týden na Velehrad do Stojanova gymnázia. Začátkem 

května nás navštíví Pedagogická fakulta z Brna. Jejich letošní téma je 

hippies – tak se moc nelekejte pobíhajících postaviček po městě. Ve 

dnech 25. a 26. května bude u nás setkání všech salesiánů. Pokud by 

všichni přijeli, tak by nás mělo být 154. Ale musíme počítat, že starší 

spolubratři, studenti v zahraničí a misionáři se nezúčastní. Budou se 

rozdávat listy poslušnosti, to jsou dekrety na nová místa. Některé 

změny se budou týkat i Fryštáku (nechte se překvapit). 

Rekonstrukce DISu pokračuje. Už jsou viditelné místnosti, přicházejí 

jednotliví řemeslníci, dodělává se střecha. Našli jsme po oklepání 

omítky portály původních dveří i oken. Můžeme říci, že jsme se velmi 

přiblížili tomu, jak to vypadalo za salesiánů. Dokonce za dveřmi, které 

propojovaly domeček a velkou budovu – to je v místě dnešní 

sakristie, se našly dobové útržky novin, letáků a prázdných obálek. 

CHARITA VYHLÁSILA HUMANITÁRNÍ SBÍRKU PRO NEPÁL 
Nepálem otřáslo 25. dubna ničivé zemětřesení o síle 7,9 stupně 

Richterovy škály. Neštěstí si vyžádalo již více než pět tisíc obětí na 

životech a mnoho zraněných, způsobilo rovněž velké materiální škody 

především v oblasti severozápadně od Káthmándú. Podle odhadů jde 

o nejhorší zemětřesení v Nepálu za posledních 80 let. Česká Charita 

vyhlásila finanční sbírku a uvolnila částku 200 tisíc Kč. Do 

poskytování pomoci se okamžitě zapojili záchranáři, lékaři a množství 

dobrovolníků. Pomoc organizuje také nepálská Charita (Caritas 

Nepal). Její ředitel P. Pius Perumana, SJ v epicentru zemětřesení ve 

městě Kathmandu zdůraznil naléhavou potřebu okamžité pomoci. 

„Aktuálně potřebujeme zejména jídlo, vodu a přístřešky pro lidi,“ 

Charita ČR - proto vyhlásila finanční sbírka na pomoc obětem.  

 

ČÍSLO ÚČTU: 55660022/0800 U ČESKÉ SPOŘITELNY, 
VARIABILNÍ SYMBOL 107. 
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KŘÍŽOVKA NA KVĚTEN – KE SVÁTKU MATEK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vodorovně: A. Výzva, tkalcovský stroj. – B. I. díl tajenky. –  

C. Nubijská bavlna, italská a polská řeka (2), kambodžské platidlo. –  

D. Znoj, arabské mužské jméno, řeka v Rusku, SPZ Děčína, hrob. –  

E. Točna, útok, italské město, sestra matky, pravoslavný kněz. –  

F. Doleva, ruský souhlas, dehet, SPZ Olomouce, příležitostná koupě. –  

G. II. díl tajenky. 

Svisle: 1. Zkratka polyvinylchloridu. – 2. Vodní sport. – 3. Studentská 

ubytovna. – 4. Řeka v Rusku, latinský pozdrav. – 5. Přítel člověka, 

částečka hmoty. – 6. Zkratka tiskové agentury Etiopie, český malíř 

(Josef). – 7. Severští paroháči, popravčí. – 8. Vyhynulý pštros, planetka. 

– 9. České město. – 10. Vysoké karty, latinsky „umění“. – 11. Možná, 

proud (vody). – 12. Čínská dynastie, úplná. – 13. Druh koření, korálový 

útes. – 14. Meluzína, slovensky „jaká“. – 15. Drahokam. – 16. Materiál 

na svíčky. – 17. SPZ Pelhřimova. 

Nápověda: C Att. – D. Aca. – 8. Ate. – 12. Tan. 

Tajenka z minula: Mirek Dibelka 

 
                                                                                       Připravil Fr. Záloha 
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 Májové pobožnosti jsou vždy 
přede mší svatou od 17.45 
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