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Roli „Svaté rodiny“ si tentokrát
zahráli Dáša a Karel Zlámalíkovi
se svou dcerou Markétkou.
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DUCHOVNÍ SLOVO

Milé sestry a drazí bratři,
máme tu nový rok 2016 a s ním nové úlohy
a výzvy. První týden v novém roce je vždy ještě
spojován s dobou vánoční, ale další období
nemilosrdně klepe na dveře. Ten letošní rok
vyhlásil papež František za rok Božího
milosrdenství. Máme víc přemýšlet a uvažovat,
co to pro nás znamená, že Bůh je k nám
milosrdný! Znamená to úplně všechno, bez jeho milosrdenství vůči
nám bychom vůbec nebyli schopni žít. Nebyli bychom milováni pro
naše chyby, nebylo
patrně by
vítězila přísná
ci říjnubyse nám
vřele odpouštěno,
doporučuje modlitba
sv. růžence.
Ve
spravedlnost. Nebyl by prostor pro slitování, soucit, odpuštění
slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže
a milosrdenství. Dá se vůbec bez toho žít? Myslím, že ne, a proto říká
je květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě
Ježíš: „buďte milosrdní jako je milosrdný můj otec. Odpouštějte
královská,Učte
ale zároveň
má i trny.
sv. růženec
a bude vám odpuštěno.
se ode mne,
neboťPodobně
mám tiché
a pokorné
je modlitbou
krásnou,
kterou věnujeme
králi Ježíši
srdce.“ K našemu
životu patří
spravedlnost
i milosrdenství.
Musía to
královně
Marii,
alespojit
je téžobamodlitbou
být v rovnováze.
Jen láska
dokáže
postoje v někdy
krásnývelmi
vztah.

namáhavou, do níž se nám oechce, která „bolí“ svoji

Krásné, pevné
a požehnané
vztahy
Vámcopřeje
otec Miroslav.
„jednotvárnost“
a délku.
Přesto
nic nestojí,
za nic

nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence už mnohé

URBI ET ORBI (vyprosila.
MĚSTU A SVĚTU)

Papež František ve svém tradičním prvním poselství v roce 2016
Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě
zdůraznil, že nastal čas skoncovat s lhostejností a „falešnou
famózní.
Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů
neutralitou“ vůči nespravedlnosti, pronásledování, válkám a bídě,
Staříčkovou
poutí
vynikající;
chci poděkovat
kteříjak
které postihují mnoho
lidí byla
na světě.
Pozastavil
se rovněžvšem,
nad tím,
ji připravovali.
dlouho bude
lidské zlo zasévat násilí a nenávist.
V tomto
přípravu
na sv.
Upozornil, že muži,
ženyměsíci
i děti bych
riskujírád
svézačal
životy,
aby uprchli
před
válkou, pronásledováním
a
hladem.
biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup
Ve svémKarel.
projevu
vyzvalževšechny
aby vytvořili
Doufám,
se ještě věřící,
někdo přihlásí.
Dary spravedlivější
Ducha Sv.
svět, ve potřebujeme
kterém by si všichni.
lidé byli více
bratry,
aby
se
každý
mohl
těšit
Díky nim lépe porozumíme Božímu
z míru a harmonie.
vybral pn

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
ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY
Marii. musíš ho spolknout
Aby lék pomohl,
japonské
Adam musí mít Evu, aby jí ukázal, co udělal
Až přijde tvůj den, i štěstí se přidá
Ať jsou nohy křivé, hlavně že jsou čilé
Buď ctnostný, budeš šťastný
Bez peněz do hospody nelez
Bez práce nejsou koláče
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě
Boháč dává pro pověst, chudý pro čest
Býk se chytá za rohy, člověk za slovo

německé
čínské
srbské
slovenské
české
české
české
české
latinské
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-3ŽIVÝ BETLÉM 2015

Manželé Dáša a Karel Zlámalíkovi
se svou dcerou Markétkou.
Stejný čas, stejné datum, jiný letopočet a jiní protagonisté „Svaté
rodiny“. Fryštácké Vánoce už mají řadu let stejný scénář… živého
Betléma. Na Hod Boží se na náměstí Míru scházejí všichni lidé dobré
vůle, aby si společně připomenuli narozeniny Ježíše Krista. Velký dík
patří nejenom všem hercům a zpěvákům, ale také „kapele z Disu“
a hlavním organizátorům Jarušce a Luboši Fuksovým. Ti nelitují svého
volného času a v předvánočním období se věnují nácviku písní
a přípravě kostýmů na tuto akci. Poděkování patří také firmě Rudolf
za bezplatné zapůjčení pódia. V neposlední řadě děkujeme i Vám
všem, kteří jste přispěli svými dary. Letos se vybralo 10 tisíc korun
a tyto peníze byly poskytnuty fryštáckým skautům na dovybavení
a opravy jejich klubovny na farním dvoře.
-pn-

Fotky z Živého Betléma najdete na webu farnosti ve fotogalerii…
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NEMOCNIČNÍ KAPLANKA Z FRYŠTÁKU

VOLNO
Zatím volno

Od roku 2014 působí v Baťově krajské
nemocnici kaplanka Eva Pastrňáková.
Od loňského roku byla na popud otce
arcibiskupa Jana Graubnera tato služba
rozšířena o další dva kaplany.
Jsou jimi Fryštačanka Jana Skaličková a
pan Karel Mikulášek.

Nemocniční kaplan je mezinárodní označení
osoby, která vykonává pastorační péči ve
zdravotnických, případně sociálních
službách. Působí na základě pověření
daného svou církví a smlouvy s nemocnicí.
Nemocniční kaplani z Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR
nabízí všem pacientům, jejich příbuzným, pozůstalým a pracovníkům
ve zdravotnictví: osobní rozhovory, lidskou blízkost a doprovázení
v době nemoci, hledání naděje, smyslu nemoci a utrpení, průvodce
v těžkém období ztráty blízkého člověka, četbu z Bible, společnou
modlitbu, slavení svátostí a zprostředkování kontaktů na katolické
kněze a duchovní jiných křesťanských církví registrovaných v ČR.
Služba nemocničního kaplana přináší mnoho radosti, setkávání s lidmi
a mnohdy i hluboké duchovní rozhovory. Naše služby si pacienti volí
sami, na žádost rodiny, nebo se seznámíme v nemocnici a skrze
rozhovor vytváříme vztah. Nikomu nic nevnucujeme a jsme otevření
k službě všem pacientům. Nebojte se na nás obrátit! Co se týká mé
osoby, nikdy jsem netušila, že mě Pán k této službě povolá. Nepřísluší
mi o ní ani mluvit, protože ji vykonávám teprve krátce. Mým „prvním
navštíveným pacientem“ byl před 22 lety náš kněz a první fryštácký
salesián po revoluci P. Josef Honka, kterého jsem navštěvovala na
interně krátce před narozením nejstaršího syna. Rozhovory s ním
a modlitba růžence mi v této době dodávaly sílu. Podobně mluví i naši
pacienti. Také jsem chodila na mši sv. v suterénu budovy LDN.
Výhledově se uvažuje o nové kapli v nemocnici, která má být v nové
budově interny.
-jsKontakt na Janu Skaličkovou:
Mob. 731 140 734
E-mail: kaplani.kntbzlin.cz
Chcete se stát dobrovolníkem v pastorační péči o nemocné
v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných, o staré
osoby v domovech pro seniory nebo o umírající v hospici? K osvojení
znalostí a ke službě nemocným připravili nemocniční kaplani
Arcidiecéze olomoucké formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hodin.
Uskuteční se v Olomouci a ve Zlíně každou druhou sobotu v únoru
a březnu 2016. (Ve Zlíně na faře za kostelem – Sadová 149).
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-5TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ

Upozorňujeme, že letos probíhá tříkrálové koledování od 7. do
10. ledna. Po skončení akce můžete pokladničky odevzdávat
buď v kostele v sakristiii nebo přímo u Jasenských, nejpozději
do neděle 10. ledna večer…
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner požehnal v sobotu 2. ledna 2016
koledníkům a vedoucím tříkrálových skupinek z celé olomoucké
arcidiecéze. V letošním roce se Tři králové vydávají koledovat ve
prospěch potřebných již po šestnácté. Výtěžek sbírky je určen na
pomoc lidem v nouzi, a to především v regionech, kde se sbírka
pořádá. Přibližně desetina výnosu sbírky poputuje rovněž na
humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.
Myšlenku uskutečnit dobročinnou sbírku poprvé vyslovil před
sedmnácti léty právě arcibiskup Graubner a k účasti vyzval Charity
v olomoucké arcidiecézi. V roce 2000 se konal tzv. „nultý ročník“
Tříkrálové sbírky a již tehdy se zapojily desítky dospělých a dětí. Dnes
jsou to tisíce dobrovolníků po celé České republice, kteří u prahů
domácností, v ulicích i na náměstích předávají poselství o narození
Božího syna a prosí ve prospěch těch, kteří si nedokáží sami pomoci.
Připomínáme, že loni se v naší farnosti vybralo neuvěřitelných
107.472 Kč!!!! Už předem všem moc děkujeme.
Jana Jasenská, koordinátorka sbírky.

Také papež František požehnal koledníkům.
Novoroční bohoslužby v bazilice sv. Petra se již podvanácté účastnili
tříkráloví koledníci z Německa. Dvanáctiletí Charlotte a Ulrich spolu
s desetiletým Stefanem v historických kostýmech přinesli Svatému
otci obětní dary, krátce s ním promluvili a přijali požehnání. Jak poté
děti sdělily Vatikánskému rozhlasu, velmi je překvapilo, že je papež
oslovil jménem. Kromě eucharistických darů navíc papeži Františkovi
přinesli truhličku s několika desítkami velmi osobních dopisů od
německých dětí. Malí koledníci zastoupili více než 330 tisíc svých
kamarádů, kteří v těchto dnech obcházejí německými diecézemi a za
zpěvu přinášejí do domácností radostné poselství o Kristově narození.
Zároveň vybírají příspěvky do sbírky, která je letos věnována
potřebným dětem v Bolívii.
-pn-
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– BŮH JE LÁSKA

„Velmi důležitou službou, tou nejdůležitější, kterou lze v Církvi
prokazovat, je pomáhat Božímu lidu k osobnímu setkání s Ježíšem
Kristem,volnivol
který nás mění v nové muže a nové ženy.“ (papež František)
Základem obnoveného hlubšího křesťanského života je vnitřní
přesvědčení víry: Bůh mě miluje.
CO TO ZNAMENÁ PRO MNE?
1. Bůh není daleko, je mi blízko a miluje mě zcela osobně
Pro většinu z nás asi nebude problémem věřit v Boží existenci.
Avšak často pro mnohé lidi je Bůh, často nevědomky, daleko nad
oblaky. Mnozí by teď mohli říci: dobrá, Bůh miluje svět.To
znamená,že Bůh miluje to dobré a ctnostné. Ale já nejsem dost dobrý
pro jeho lásku. Bůh odpovídá na tento názor takto:„I kdyby vaše
hříchy byly jako šarlat, zbělí jako sníh, i kdyby byly rudé jako
purpur, budou bílé jako vlna.“(Iz 1,18)
2. Bůh nechce permanentní miminka, ale dospělé syny a dcery
Po radosti nad novým uvědoměním si Boží lásky může přijít brzy
vystřízlivění nad otázkou. Kdyby mne Bůh skutečně miloval, proč by
mi to udělal v životě tak těžké? Rádi bychom byli znovu a znovu jako
malá miminka na Božích rukou, jím nošena a živena. On chce, ale
dospělé syny a dcery.
3. Bůh ukazuje lásku mnoha způsoby
Bůh miluje každého z nás zcela osobně. Naším úkolem nyní je otevřít
oči a být si více než dosud vědomi toho, jak mnoha způsoby nás Bůh
miluje. Bůh nás například miluje tím, že nám posílá lidi, zasahuje do
našeho života( svědectví, které jsi slyšel),že nám v modlitbě sděluje
svou milující přítomnost a daruje se nám v Eucharistii
KARIKATURY BOHA: Jaký Bůh není ?
1) STAROMÓDNÍ BŮH.
Je "mimo problém", nerozumí dnešnímu člověku a dnešnímu světu,
prostě "ujel mu vlak".
Ale: Bůh nestárne! Bůh, v něhož věří křesťané, nestárne."Hle, já
dělám věci nové" (Iz 43,19) - proti jeho tvůrčím schopnostem jsme
všichni nenapravitelní konzervativci!
2) BŮH SPÍCÍ, VZDÁLENÝ.
Kdosi nazval tuto karikaturu "bohem - hodinářem": Uvedl všechno do
chodu, stanovil přírodní zákony a vzdálil se.
Ale: Bůh je s námi! Nebeský otec se však představil jako Emmanuel
- "Bůh s námi" (Mt 1,23).
3) Bůh POLICISTA.
Bůh je tu od toho, aby sledoval přestupky, aby je evidoval a trestal.
Ale: Bůh je milujícím Bohem! - „ Bůh je Láska“ (1 J 4,16)
4) VODIČ LOUTEK.
Takový Bůh všechno řídí, nic se na tom nedá ovlivnit, všechno je
dáno předem.
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Ale: Bůh respektuje svobodu - „Bratři, vy jste byli povoláni ke
svobodě.“ (Ga 5,13) . Sv. Pavel zase píše, že křesťané jsou
"spolupracovníky na Božím díle" (1Kr 3,9).
5) BŮH POUZE PRO PŘÍPAD NOUZE.
Člověk jej vyhledává jen jako "záchranku" v situacích, kdy selhávají
lidské prostředky. Ale: Bůh je přítel i Otec zároveň "Nenazývám vás služebníky, ale přáteli" (J 15,15).
6) DĚDA MRÁZ, SANTA KLAUS.V této karikatuře je Bůh dobráckým
dědečkem, který má v popisu práce nosit dárky a vůbec pracovat pro
blaho člověka a odstraňovat mu ze života veškeré těžkosti. Je to Bůh
tolerantní, a hlavně - nenáročný. Ale: Bůh nám nemůže pomoci,
nemůže nás zachránit (spasit) bez naší vůle a bez naší
spolupráce - „Hle, stojím u dveří a klepu“.(Zj 3,20)
7) TRAPIČ. Takovýto "bůh" si libuje v lidském utrpení stylem "čím
hůř, tím líp". Ale: Utrpení není samo o sobě dobré - Již Starý
zákon nás ujišťuje, že "z rozmaru lidské syny nepokoří ani
nezarmoutí" (Pl 3,25-33). V evangeliích vidíme, že Ježíš nemoci
nerozdával, ale uzdravoval.
8) “COSI”NAD NÁMI, JAKÁSI"VESMÍRNÁ VYŠŠÍ INTELIGENCE"
Nevstupuje s námi do vztahu, nekomunikuje s námi. Tento „bůh“
samozřejmě nezná cit a soucit, ani se mnou, ani se světem.
Ale: Bůh je osoba a partner - „Kdo mě miluje, bude zachovávat
mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a
učiníme si u něho příbytek.“ (J 14,23 ).
PROČ JE POSTOJ LIDÍ SVĚTA TAK KRITICKÝ KE KŘESŤANSTVÍ?

Kritický postoj lidí k naší křesťanské existenci se nevztahuje na
Krista, ale na nepřítomnost Krista v našem křesťanském životě.
Kdyby byl Kristus přítomen svým Božstvím v našem životě, nikdo by
nic proti Kristovu Božství nenamítal. Kristus je pro lidi kamenem
úrazu, protože ho klademe na stejnou úroveň s ostatními věcmi, jako
jsou starost o živobytí, odpočinek, zábava, poznání nebo politika.
Následkem toho se Kristus, který je v nás, jeví nekonečně menším,
než je Jeho skutečná velikost. Pokud je Kristus Bohem, musí být
vyvýšený a větší než každá jiná věc našeho života, musí být výš, než
je samotný náš život. Není pravda, že lidé nenávidí Krista. Kristus je
milován. To, co lidé odmítají, je naše vlastní chování, náš způsob
jednání a falešné kvality, které jsme si lživě a pokrytecky vytvořili v
Kristově jménu. Kvalitativní rozdíl mezi křesťany a Kristem je dnes víc
než kdy jindy zřejmý a stal se pravým zdrojem kritik obráceným vůči
nám. Právě proto naše jednání a naše slova zůstávají jen
„křesťanskými“, aniž by pocházely od Krista, chybí jim Kristův duch a
jeho vůně (2 Kor 2,15). Nedivme se tedy, když se lidem naše
křesťanství nelíbí.
připravil lk
Kateřina Lachmanová, Karikatury Boha, KNA 2014
Matta El-Meskin, Starý a nový člověk v nás, KNA 2015
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– SVATOŘEČENÍ MATKY TEREZY

Vatikán oficiálně oznámil, že papež František uznal zázrak
přisuzovaný Matce Tereze. Otvírá se tak cesta ke svatořečení této
katolické misionářky, která téměř celý svůj život věnovala pomoci
chudým a nemocným a která zemřela v roce 1997 ve svých 87
letech. Vatikán je připraven vydat dekret o jejím svatořečení. To by
se podle italského tisku mohlo uskutečnit první týden v září příštího
roku. „Svatý otec zmocnil Kongregaci pro otázky svatořečení, aby
vyhlásila dekret, jímž se uznává zázrak blahořečené Matky Terezy
z Kalkaty," oznámil Vatikán v prohlášení. Tento druhý ze dvou
zázraků, které jsou podmínkou svatořečení, byl potvrzen komisí
expertů před třemi dny. Údajně šlo o nevysvětlitelné uzdravení muže
v Brazílii v roce 2008, který byl v kómatu kvůli několika abscesům na
mozku. Vatikán uznal, že pomohla modlitba
jeho .manželky
VOLNOV.
března si k Matce
Tereze. připomínáme
Drobná agilní
řeholnice
Tereza,
k
níž
patřil
věčný úsměv
svátek svatého JosefaZaTÍM
stejně neodmyslitelně jako modrobílé sárí, se již šest let po smrti
stala jednou z nejrychleji blahořečených v historii. Učinil tak Jan Pavel
II. v říjnu 2003 ve Vatikánu za účasti více než 150.000 lidí, katolíků,
ale i muslimů. Zázrak nutný k blahořečení se měl stát 5. září 1998,
přesně rok po smrti Matky Terezy, v klášteře u bangladéšských
hranic, kam s velkým nádorem v břiše přišla Indka Monika Besraová.
Nádor údajně zmizel poté, co se jeptišky modlily k Matce Tereze.
Matka Tereza se narodila jako Agnes Bojaxhiuová 27. srpna 1910
v nynějším hlavním městě Makedonie Skopje. Při křtu dostala jméno
Agnes a doma jí říkali Gonxha (Poupátko). V 18 letech vstoupila
v Dublinu do řádu loretánských sester a krátce nato odjela do Indie,
kde složila řeholní slib a přijala jméno Tereza. Několik let učila na
řádové škole v Kalkatě dívky z bohatých rodin.
Aby mohla pomáhat chudým, vymohla si u papeže povolení odejít
z kláštera. V roce 1950 jí přišla z Vatikánu odpověď schvalující novou
kongregaci sester Matky Terezy, kterou pojmenovala Misionářky
lásky. Tento řád, jehož byla Tereza představenou 47 let, má dnes
přes 4500 členek ve více než 130 zemí. Od roku 1984 existuje i jeho
mužská větev Misionáři lásky. Již v 50. letech založila Matka Tereza
v Kalkatě několik útulků pro chudé a nemocné.
V květnu 1990 vznikl první dům Misionářek lásky i v Československu
(ve slovenské Čadci). Krátce nato byla otevřena pobočka jejího řádu
i v Praze. Československo navštívila Matka Tereza poprvé již v roce
1984, podruhé přijela v roce 1990.
Jako nositelka Nobelovy ceny za mír (1979) dokázala Matka Tereza
také při svých cestách po světě získat četné prostředky pro Řád
Milosrdenství, který v roce 1950 založila a který patřil na sklonku
jejího života údajně k nejbohatším řádům na světě.
vybral pn

FARNÍČEK

1/16

-9KNIHA PAPEŽOVÉ MODERNÍHO VĚKU

Publikace známého historika Jaroslava
Šebka představuje působení a odkaz
pontifiků, kteří vstoupili do dění ve
dvacátém století a na počátku třetího
tisíciletí. Do výběru jsou zahrnuti i dva
papežové, kteří svůj úřad sice zastávali
ještě v předminulém století (Pius IX. a
Lev XIII.), avšak důsledky jejich politiky
se promítaly i do věku následujícího.
Dvacáté století a současnost jsou
zajímavé z hlediska postupné proměny
papežů coby monarchů do jejich podoby
pastýřské. Navíc nám poslední léta
nabídla ojedinělý historický úkaz, kdy se
v hektickém tempu odehrávají viditelné
změny přímo před našima očima. Před časem začala psát novou
kapitolu moderního papežství dobrovolná rezignace Benedikta XVI.
Jeho odstoupení dalo do pohybu bez nadsázky revoluční vývoj, když u
kormidla Petrovy lodičky stanul jako jeho nástupce František, papež
v mnoha ohledech nevšední. Přestože od jeho volby uplynul jen rok
a půl, je už nade vši pochybnost zřejmé, že jeho pontifikát ovlivní i
jeho nástupce.
X. svazek Edice Český ČAS představuje moderní papeže především ve
vztahu k dění v evropské katolické církvi. Podstatnou součástí jsou
však i kapitoly, zabývající se vztahem Vatikánu a jednotlivých
pontifiků k českým zemím. Originální pohled v tomto směru přinášejí
zejména materiály z Tajného vatikánského archivu a Historického
archivu Státního sekretariátu, které doposud nebyly v české reflexi
vztahů s papežstvím příliš zohledněny. Kniha tak přináší nejen
obecné, přehledně setříděné informace, ale také nové poznatky
a překvapivé souvislosti, díky čemuž poskytne poučení a podněty
k zamyšlení jak odborné, tak i široké veřejnosti.
Knihu si můžete vypůjčit ve fryštácké knihově.
Historik Jaroslav Šebek je autorem více než 60 studií v domácích
a zahraničních odborných časopisech a sbornících. V roce 2006 vydal
také monografii Mezi křížem a národem, která se věnuje tématu
politického a ideového vývoje sudetoněmeckého katolického prostředí
v meziválečném Československu a letos připravuje k vydání
v německém Lit Verlag knihu „Sudetendeutscher Katholizismus auf
dem Kreuzweg“ a pro nakladatelství Paseka dokončuje knihu „Ve
stínu Mariánského sloupu“, věnovanou interakci katolického prostředí
s meziválečnou československou společností.
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HOSPODAŘENÍ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI V ROCE 2015

PŘÍJMY:
Dotace:
Fond kultury Zlínského kraje
Fond regenerace pam. zón
Město Fryšták
CELKEM

184 tis. Kč
200 tis. Kč
48 tis. Kč
432 tis. Kč

Kostelní sbírky
Dary
Nájem kněz
Nájem klubovny (elektřina)
CELKEM

532 tis. Kč
173 tis. Kč
12 tis. Kč
13 tis. Kč
717 tis. Kč

Ostatní příjmy (nájmy)

5.650,- Kč

PŘÍJMY CELKEM

1.154 650,- KČ

VÝDAJE
Výdaje za opravy a provoz kostela - stavební práce
(restaurování kamenných soklů, projekt osvětlení atd.)
Celkem 516 tis. Kč
Náklady na energie (plyn, elektro, voda)
Celkem 109 tis. Kč
Odeslané sbírky (seminář, charita, misie, haléř sv. Petra, církevní
školy atd.) Celkem 50 tis. Kč
Ostatní náklady (materiál, havarijní fond, bohoslužebné výdaje,
doprava atd.) Celkem 183 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM

- 858 TIS. KČ

Stav účtu
Stav pokladny
Stav celkem

1.1. 2015
1.1. 2015
1.1. 2015

235. 356,- KČ
21.700,- KČ
257. 056,- KČ

Stav účtu
Stav pokladny
Stav celkem

31.12. 2015
31.12. 2015
31.12. 2015

527. 000,- KČ
26.380,- KČ
553.380,- KČ

ROZDÍL

+296 324,- KČ
za ekonomickou radu zpracoval ing. Jan Košák
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1.1.
2.1.
3.1.
6.1.
10.1.
17.1.
18.1.
24.1.
25.1.
26.1.
28.1.
31.1.

Slavnost Panny Marie, Matky Boží
Památka svatých Basila Velikého a Řehoře Naziánského
2. neděle vánoční
Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
Křest Páně
2. neděle v mezidobí
Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů
3. neděle v mezidobí
Svátek Obrácení sv. Pavla
Památka sv. Timoteje a Tita
Památka svatého Tomáše Akvinského
4. neděle v mezidobí

POZVÁNKA NA DISÁCKÝ PLES

Zveme všechny příznivce salesiánského díla na
16. DISácký ples, který se koná v sobotu 16. ledna 2016.
Vstup tradičně od 19.30 hodin vchodem od kostela.
Hraje skupina LORD z Hroznové Lhoty.
Vstupné 80 korun.
Rezervace vstupenek bude možná do středy 13. ledna, po tomto
termínu se všechny zamluvené lístky dají do volného prodeje.
Je možná také rezervace stolů.

PŘIPOMÍNÁME, ŽE LETOS JE PLES

„KLOBOUKOVÝ“!

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V neděli 31. ledna 2016 (svátek sv. Dona Boska) se uskuteční ve
fryštáckém DISu Den otevřených dveří.
Budeme Vás čekat od 14 hodin a nabídneme Vám
prohlídky našeho domu, soutěže pro děti, slaňování či skvělý bar.

KŘÍŽOVKA NA LEDEN

-

Vodo

V tajence výrok Jaroslava Vrchlického.
Vodorovně:A. Italská řeka, Hončarovo jméno, polibek, německé město. – B. I. DÍL
TAJENKY. – C. Starořecký bůh války, rusky „tato“, město Lotyška, mužské jméno,
rusky „také“. – D. Slovensky „dělá“, škodlivý motýlek, Seveřan, číslovka, letopis. –
E. Slovenská předložka, jméno Zátopkové, zkr. naší bývalé měny, bojové vozidlo,
japonské město. – F. Zkr. výzkumných ústavů, polovina, druh nádoby, kalibr,
římsky 505. – G. Pocit z neklidu, západočeské město, chlapecké jméno. –
H. Dokončeno, nauka o krásnu. – I. Rozená, malé kůly.
Svisle: 1. Rozvody páry. – 2. Proces zrození, dres. – 3. Větná spojka, druh
americké lamy. – 4. Straší, II. DÍL TAJENKY. – 5. Pádová otázka, Sarmati. –
6. Pohyb vzduchem, anglická číslovka (1), velká místnost. – 7. Římská tisícovka
(fonet.) město na Adiži, dělá. – 8. Plátěné obydlí, slepičí slabiky. – 9. České město.
– 10. Latinsky „chlapec“, mládě vepře. – 11. Již, stará jednotka váhy, parafín. –
12. Německy „ona“, arabský stát (zkrat.), včetně. – 13. Část hmoty, parazit žitného
klasu. – 14. Město v Rusku, III. DÍL TAJENKY. – 15. Jméno Machálkové, mužské
jméno. – 16. Manžel Karoliny Světlé, přikrývky. – 17. Řeka s vodou pro Prahu.
Nápověda: A. Ulm, C. Ape, E. Aki, 12. Sie
Připravil František Záloha
Tajenka z minula: Štěstí je jako peníze…někdo ho má moc druhý zase
žádné
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