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DOPLŇOVAČKA NA LEDEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Všem lidem dobré vůle….viz tajenka  
1.Pohoří (Bílé). – 2.Pálivá rostlina. – 3. Dámský doplněk. – 4.Bývalé hrnce na mléko. – 
5. Květináč. – 6.Kolmá čára. – 7. Stůl učitele. – 8. Kovářské nářadí. – 
9. Pouťová atrakce. – 10. Druh papírového obalu. – 11. Čtvrtletí (z latiny). –  
12. Lůžko pro miminko. – 13. Brambory v nářečí. – 14. Vybaven kuchyně. –  
15. Polévka s koprem. – 16. Přítel. – 17. Doplněk pánského oblečení. –  
18. Malý kůň.            Připravil František Záloha 
Tajenka z minula: zdraví člověka poklad nejcennější 

 

SMĚJEME SE S FARNÍČKEM 
Kněz chce v náboženství mluvit s dětmi o svátosti manželství. 
Pečlivě se připraví, vstoupí do třídy a začne otázkou: 
"Tak kluci a děvčata, dnes si s vámi budu povídat o manželství.  
Ale než začnu, může mi někdo z vás říci, co o manželství řekl Pán Ježíš?" 
Po chvilce mlčení se přihlásí Pepíček. Když ho kněz vyvolá, hrdě odpoví: 
"Pán Ježíš řekl: ' Otče odpusť jim, neboť nevědí, co činí '. 
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HLAVNÍ ROLE VE FRYŠTÁCKÉM ŽIVÉM BETLÉMĚ  
SI TENTOKRÁT ZAHRÁLI  

ROMANA A VÁCLAV KRUMLOVI  
S DCEROU KAČENKOU. 
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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“ 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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    ÚVODNÍ SLOVO 
    Milé sestry a bratři, čtenáři Farníčku, děkuji  
    vám všem, kteří jste prožívali svátky Kristova  
    narození pěknými vztahy ve svých rodinách,  
    očistou srdcí ve svátosti smíření, účastí na  
    bohoslužbách i pokojným snášením těžkostí  
    života. To vše je naší účastí na životě s Ježíšem  
    Kristem. 
Také děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě kostela na vánoční svátky, kdo se 
podíleli na krásných zpěvech při vánoční liturgii, uskutečnění „živého betléma“, 
koncertech a dalších akcích. 
Vstoupili jsme do Nového roku 2017 s naší Matkou Pannou Marií.  
Dostali jsme v listu sv. Pavla Galaťanům úžasné poselství: „Když se naplnil čas, 
poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu – zla, 
utrpení, smrti – aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za 
syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, 
Ducha, který volá: „Abba, Otče!“ (táto, tatínku). To je poselství, které je třeba 
hluboce zapsat do mysli i srdce. Příklad nám dává naše Matka Panna Maria, o 
které jsme slyšeli v evangeliu tato slova:  „Maria však to všechno uchovávala v 
srdci a rozvažovala o tom.“  
Boží slovo osobní – na celý rok – jste si vybrali na obrázcích na stolečku v 
kostele. Je třeba s ním nakládat podle příkladu Panny Marie – uchovávat v srdci 
a rozvažovat o něm. 
Právě dnes, když si nesete domů Farníček, jsme prožili v liturgii Svátek Křtu 
Páně, jímž končí vánoční období. Nesmí však končit naše zaměření na něho. 
Protože, když vidíme sestupovat Ducha Božího na něho a slyšíme Otcův hlas: 
„To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení“, platí to plně od našeho křtu  
i nám. Máme v Otcově srdci, skrze spojení s Ježíšem nesmírnou cenu  
a důstojnost. 
V závěru měsíce ledna máme v liturgii dva významné světce církve i pro naši 
salesiánskou farnost. Dne 24. ledna sv. Františka Saleského, který byl velkým 
vzorem pro sv. Jana Boska, především svou úžasnou dobrotou, laskavostí, 
mírností a moudrostí. O něm se více dozvíte na jiném místě Farníčku.  
A měsíc uzavírá datum 31. ledna – Památka svatého Jana Boska. 
A poslední, k čemu vás zvu? Přijďte se poveselit do DISu na salesiánský ples. 
Bude v pohádkovém duchu. V koho se proměníte? 

  
                                                           

Všem vám do celého roku 2017 žehná  

  Váš farář Josef Brtník. 
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                                                                          KALENDÁRIUM LEDEN 2017 
  1.1.  Slavnost Panny Marie, Matky Boží 
  2.1.  Památka svatých Basila Velikého a Řehoře Naziánského 
  6.1.  Slavnost Zjevení Páně – Tří králů  
  8.1.  Křest Páně 
15.1.  2. neděle v mezidobí 
17.1.  Památka svatého Antonína, opata  
18.1.  Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů 
22.1.  3. neděle v mezidobí 
24.1.  Památka svatého Františka Saleského 
25.1.  Svátek Obrácení sv. Pavla 
26.1.  Památka sv. Timoteje a Tita 
28.1.  Památka svatého Tomáše Akvinského 
29.1.  4. neděle v mezidobí 
31.1.  Památka svatého Jana Boska                                    

Začínáme nový rok a vstupujeme s obavami, co všechno přinese:  Jak se bude 
vyvíjet situace ve světě, v naší zemi, v místě, kde žijeme, v našich rodinách, 
v našem osobním životě. Nenechme se těmito obavami ochromit. Bůh nám 
totiž přislíbil svou blízkost: Žehná nám - nabíjí nás svou životodárnou silou, 
chrání nás – soustředí na nás svou pozornost, rozjasňuje nad námi svou tvář – 
přijímá nás takové, jací jsme, je nám milostivý – odpouští nám na základě 
milosrdenství, obrací k nám svou tvář – nenechává nás opuštěné.  www.vira.cz 

VÝZVA PRO FARNÍKY STŘEDNÍ A MLADŠÍ GENERACE 
V minulém Farníčku byla příloha Příprava na svátosti. Mám k vám prosbu. Kdo 
chcete nechat pokřtít své dítě, včas se přijďte domluvit. Stejně tak dospělí k 
vlastnímu křtu nebo přípravě ke svátosti křtu, svátosti smíření, eucharistie a 
biřmování. Nejnaléhavější je to u těch, kdo chtějí tento rok vstoupit do 
svátostného manželství, neboli uzavřít sňatek v kostele. Je to třeba s půlročním 
předstihem.                                             Těším se na setkání s vámi - o. Josef 

 STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
Kdo zlu neodporuje, sám se proviňuje    německé 
Každé zlo je k něčemu dobré     české 
Kuj železo, dokud je žhavé     ruské 
Kde je potřeba činů, tam nestačí pouhá slova   latinské 
Kdo si hraje, nezlobí      lidové 
Krásná duha žije krátce, křivá borovice se zelená 100 let  čínské 
Knihy jsou přáteli i učiteli     latinské 
Kdo chce dobře mluviti, musí dobře mysliti   lidové 
Kde se hodně chválí, tam se i hodně šidí    latinské 
Kdo nedbá varování, končí v bědování    české 

 
  

 

 

http://www.vira.cz/
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PAPEŽ FRANTIŠEK OSLAVIL 80. NAROZENINY 
    Papež František oslavil v sobotu 17. prosince své  
    80. narozeniny. Je na Svatém stolci neortodoxní, 
    přívětivou osobností vnášející do poněkud  
    strnulé vatikánské atmosféry nelíčený zájem o  
    starosti prostých lidí a osudy trpících. Pontifex je 
    znám tím, že je velmi skromný a opravdový.  
    „Jsem alergický na patolízaly. Mám to v sobě,  
    není to nějaká ctnost. Lichotit někomu znamená 
    využívat člověka k dosažení nějakého cíle,  
    skrytého či viditelného, pro vlastní prospěch,“  
    svěřil se papež v rozhovoru pro italská média. 
Když ho někdo pochválí za něco, co se mu povedlo, má za to, že chválí Boha, 
zatímco když ho někdo kritizuje, bere to se vším všudy. „Jsem hříšník. Kritika mě 
netrápí,“ řekl s tím, že je jedno, jestli je kritizován v tom či onom případě 
oprávněně. „Zasloužím si to za něco jiného, co ten člověk neví. Čímž je to 
vyřešeno,“ podotkl. Pro Františka je velmi důležitý i veselý nadhled. „Smysl pro 
humor je milost, o kterou žádám každý den, a pronáším krásnou modlitbu 
svatého Tomáše Mora‚ Dej mi, pane, prosím, humor a milost, abych chápal vtip‘,“ 
prozradil. „Umět se zasmát, to člověka povznese, ukáže mu to pomíjivost života  
a naučí ho brát věci coby spasená duše. Je to lidské chování, avšak to nejbližší 
boží milosti,“ upřesnil. František se od svých předchůdců liší především 
nedogmatickým přístupem k učení a roli katolické církve. Často se obrací  
k nevěřícím i k představitelům jiných náboženství. Rád a často navazuje kontakty 
s prostými lidmi. Už v rodné Argentině se často setkával s tíží chudoby a má velké 
pochopení pro každého v těžké životní situaci. V souvislosti s uprchlickou vlnou 
častokrát hovořil o nutnosti pomáhat lidem nuceným opustit domovy. „Není 
humánní zavírat dveře a srdce. Sám na jaře poskytl ubytování několika rodinám, 
které prchly před válkou v Sýrii. V pohledu na rodinu chce František prosadit 
přívětivější postoj k rozvedeným věřícím. Někdy sice naráží na konzervativnější 
část duchovenstva, odmítá ale, že by měl nepřátele. Novinářům to popsal takto: 
„Neřekl bych, že mám odpůrce. Víra nás všechny spojuje, ale přirozeně – každý  
z nás vidí situaci jinak.“                                                                                            

František, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio (* 17. 12. 1936 Buenos Aires), 
je 266. papež katolické církve. Konkláve jej zvolilo 13. března 2013. Stal se prvním 
papežem pocházejícím z amerického kontinentu a prvním z Tovaryšstva Ježíšova 
(jezuitského řádu). Jde rovněž o prvního mimoevropského papeže od 8. století, 
kdy římskokatolickou církev vedl sv. Řehoř III. pocházející ze Sýrie. Od roku 1998 
až do svého zvolení byl arcibiskupem Buenos Aires a argentinským primasem a od 
roku také 2001 kardinálem. 
               vybral -pn- 
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ŹIVÝ BETLÉM 2016 
Úryvkem z Písma svatého a za svitu svíček zapálených od Betlémského světla byl 
zahájen v podvečer na první svátek vánoční další Fryštácký živý betlém. 
V jesličkách jako právě narozený „Ježíšek“ tentokrát ležela devítiměsíční (už po 
třetí za sebou) holčička. Mladá rodina Krumlových z Lukovečka se loni rozrostla 
o malou Kačenku, ale živý Betlém sledovali také její starší sourozenci - sestřička 
Anežka a bráška Vašík. 
Pódium bylo plné zpívajících andílků, hudebníků, ale také pastýřů, „tří králů“  
a velmi příjemná atmosféra (i přes nepřízeň počasí) mnohé dojala.  
Chtěli bychom proto ještě jednou poděkovat všem organizátorům (hlavně 
fryštáckému „spolču“ mladých v čele s Eliškou Němcovou a Kristýnou 
Bačůvkovou) a také všem účinkujícím.  
Vybrané finanční prostředky poputují do zlínského hospice Most k domovu. 
(Hospic je zdravotnicko-sociální zařízení, které slouží k péči  
o nevyléčitelně a těžce nemocné osob, k tzv. paliativní péči.)  
Vybraná částka se tentokrát překročila 9. 000 korun.  
Rovněž děkujeme fryštácké firmě Rudolf lešení, která zdarma zapůjčila  
a postavila pódium, městu Fryšták za technickou a finanční podporu  
a také všem, kteří se podíleli na stavbě „betlémské stáje“.  

Všem štědrým dárcům vyslovujeme vděčné Pán Bůh zaplať.                    -pn- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
           

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 

DOPLNITdopln 
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JAK VZNIKLA BETLÉMSKÁ SCÉNA? 
Po celém světě byly během Vánoc a novoročních oslav k vidění tisíce betlémů.  
Český historik umění Jan Royt se vydal po stopách zobrazení této scény zjistit, jak 
ji zachytili umělci, jejichž díla získala věhlas a dostala se do učebnic i do slavných 
galerií. 
   O narození Spasitele hovoří především text Lukášova  
   evangelia. Výtvarné umění silně ovlivnila i apokryfní  
   evangelia, která známou scénu popisují a doplňují.  
   Hovoří například o tom, že se Kristus narodil ne ve stáji, 
   ale v jeskyni a za přítomnosti porodních bab i volka a  
   osla. „Při narození podle těchto textů prozářilo jeskyni  
   světlo a dítě se chopilo prsu své matky a ta ho kojila,“  
   vysvětluje Jan Royt. Narození Krista, tak jak ho líčí  
   apokryfy, je zobrazováno už od raně křesťanské doby.  
   Existuje např. nástěnná malba v Priscilliných 
katakombách v Římě (3. stol.), na dalších památkách na sarkofazích či mozaikách 
z této doby je už Ježíšovo narození spojeno s klaněním mágů. Přítomen bývá též 
svatý Josef i vůl s oslíkem. „Ve vrcholném středověku jsou pak na zobrazeních 
narození Krista navíc k vidění zmíněné porodní báby. Na našem vyobrazení od 
Mistra vyšebrodského oltáře jedna z nich dokonce pomáhá svatému Josefovi 
připravovat koupel pro narozené dítě. Na konci 14. století se v rámci Svaté rodiny 
‚emancipuje‘ právě i svatý Josef. Již to není starý nemohoucí muž, mládne a 
narozenému Spasiteli připravuje kašičku, případně mu ukazuje tesařské náčiní, 
tedy vystupuje jako živitel Krista,“ přibližuje zásadní proměnu této postavy Jan 
Royt. 
K tomu, jak bývá dodnes uspořádán výjev Kristova narození, přispěl i zázrak, 
jehož aktérem byl svatý František z Assisi, který do chrámu přivedl vola a osla  
a modlil se tak, že přítomní spatřili v jeho rukách živé Jezulátko. Tato událost je 
dokonce zobrazena na Giottově fresce v kostele v Assisi. 
Ikonografie narození Krista se zásadně proměňuje na konci 14. století pod vlivem 
zjevení svaté Brigity Švédské. „Podle něj si před jeskyní Panna Maria zula boty, 
svlékla svůj modrý plášť, rozpustila zlaté vlasy a na zem položila plenku, když tu 
se náhle narodilo dítě a vydalo takové světlo, že zastínilo Josefovu blikotavou 
svíčku. Panna Maria pak poklekla a modlili se k Bohu přítomnému v malém 
dítěti,“ přibližuje prastarý text historik umění. 
Z těchto základů pak vycházeli velcí umělci i řezbáři po celá další staletí, kdy výjev  
z betlémské stáje či jeskyně zobrazovali a různě doplňovali konkrétními detaily.    
                              www.katyd (mach) 

 (Na obrázku je „Svatá rodina“- část fryštáckého betléma) 
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DOKONČENÍ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRANY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zde je jedno z mnoha svědectví o účasti na tomto projektu: 
„Program byl hodně bohatý. Bloky chval byly propojeny scénkami  
a slovy řečníků. Mohli jsme slyšet skupinu eSPé a další super skupinku, která 
nás vedla do chval. A všude bylo cítit, že Bůh je s námi. Dotýkal se našich srdcí a 
povznášel nás nad všední starosti. Znovu jsme mu mohli odevzdat své životy. 
Pro mě byl největší zážitek to, když jsme byli vyzváni, abychom řekli Bohu: Zde 
jsem, pošli mně! Bylo to vyznání stovky, ne-li tisícovky lidí, kteří chtěli, aby si je 
Bůh použil k šíření svého jména, ve městech, kde žijí. A tak bych prosila, abyste 
se modlili za tato rozhodnutí mladých lidí.  
Celé trnavské „tour“ zakončil jeden z organizátorů Julo těmito slovy:  
Je čas končit a vyrazit do ulic. Jsme Armáda Krále!  
A tak jsme tedy naplněni Božím duchem a snad výzvou do našeho života, odjeli 
zpátky domů, do ČR “.                                                                                    
               

Více informací o tomto turné najdete na stránce tour.godzone.sk. 

             
připravil lk 
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NOVÝ LEVEL – GODZONE 2016 
Mnoho mladých lidí z Moravy a Čech se v loňském roce účastnilo projektu 
GODZONE. Tento projekt zahrnuje i setkání pro mladé ve velkých sportovních 
halách, kde je pro ně připraven hudební a duchovní program. Loňské setkání 
mělo název – „JDEME NA NOVÝ LEVEL“ 
A s jakou vizí je vytvářen projekt GODZONE? 
 
VIZE 
Spojit se v zápase za mladou generaci a udělat VÍCE pro Boží království. Přispět 
i tímto projektem k probuzení na Slovensku. Nabízet evangelium a jeho 
poselství opravdu atraktivním způsobem. Hlavním zaměřením projektu 
Godzone je evangelizace mladých lidí. Vizí projektu je přinést probuzení, 
sjednocení, motivaci a povzbuzení. Tento svět potřebuje slyšet silné poselství 
evangelia a chceme ho přinést způsobem, který zasáhne - atraktivním, 
kreativním a moderním. Chceme spolu budovat generaci mladých lidí, kterým 
jde o Boží království a zažívat změnu, kterou tato generace přinese.  
Každý rok pořádá projekt Godzone turné po celém Slovensku.  
Tento projekt je zastřešen Sdružením křesťanských společenství mládeže a 
předsedou PhDr. ThDr. Janem BUCOM, PhD., knězem katolické církve na plný 
úvazek pracujícím s mládeží, tajemníkem Sekce pro mládež Konference biskupů 
Slovenska, ředitelem diecézního centra volného času, ředitelem Komise pro 
mládež v Spišské diecézi. 
 
VSTOUPIT DO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ  
Chceme pomoci mladým lidem rozhodnout se pro život s Ježíšem Kristem a ve 
spolupráci se společenstvími jim ukázat, kam mohou přijít poté, co jsou 
osloveni poselstvím evangelia. 
BUDOVAT NOVOU GENERACI  
Chceme budovat generaci lidí, kteří budou v lásce bojovat za Boží království, 
generaci lidí, kteří budou mít vliv ve všech oblastech společnosti a přinášejí 
hodnoty Božího království. 
UVOLNIT POVOLANÉ LIDÍ DO SLUŽBY 
Chceme uvolňovat lidí povolané do služby na plný úvazek, naplno využít jejich 
potenciál, dovednosti, dary a talenty, které jim Bůh dal pro tuto službu. 
ZÁSOBOVAT MLADOU GENERACI 
Chceme zásobovat tuto generaci živým slovem, svědectvími, podcasty, přinášet 
kvalitní vyučování, přednášky, knihy, televizní pořady, formační kurzy a 
animátorské školu, aby mladí lidé měli vždy a kde čerpat. 
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SVĚTEC MĚSÍCE – SVATÝ FRANTIŠEK SALESKÝ 
Často se stává, že život dětí nabere opačný směr, než jak by si rodiče přáli. Bylo 
tomu i v případě Františka ze Sales, který se narodil 21. srpna roku 1567. Byl 
výjimečně nadaný a inteligentní a jeho otec pro něj plánoval brilantní světskou 
kariéru. Měl obnovit majetek a dát nový lesk šlechtické rodině Boisy. František 
byl vychován v nejlepších francouzských kolejích. Dostalo se mu solidního 
vzdělání v humanitních vědách na známé univerzitě v Padově. Kromě lékařství 
studoval také právo. Tři roky pobýval v Benátkách (1588-1591), kde se poctivě 
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jeho jediná skutečná tužba „být pro církev“, sloužit jí a získávat pro Boha duše. 
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ZÍTŘEK PATŘÍ BUŇKÁM VĚŘÍCÍCH  
V jednom z loňských čísel Katolického týdeníku byl zveřejněn rozhovor  
s Mons. Josefem Mixou, který je ve svých 91 letech patrně nejstarším sloužícím 
knězem v České republice. Doporučil bych, aby si ho přečetli všichni, kdo 
skutečně chtějí žít a sloužit Pánu Bohu, a to podle Božích představ a nikoliv 
podle svých nápadů. Dovolím si zde přepsat poslední tři otázky a odpovědi.  
                                 (lk) 
„Jsou nepřízní doby poznamenaní i věřící?“ 
Záleží na tom, jak dalece jsou skutečně obráceni. Je mnoho katolíků, kteří 
přijdou do kostela a sotva z něj vyjdou, Pána Boha nechají uvnitř.  
Zabouchnou za ním kostelní vrata a žijí, jako by pro ně neexistoval.  
Starají se jenom o sebe a o vlastní představy.  
Ono nestačí jenom chodit do kostela a všechno, co řekne pan farář, odkývat.  
Důležité je dát se Bohu absolutně, dovršit svou proměnu, což se lidem až tak 
moc nechce. Nedovršení křesťané v tomhle světě nemají šanci, aby vydrželi 
dnešní nápor. Skončí jak spadlé hrušky. 
 
Neměl byste také něco optimističtějšího? 
Jsem optimistický realista, poněvadž vím, jaká je pravda. Člověk je schopen 
hrozných brutalit a hříchů. Proto jsme křesťané, aby si jiní lidé mohli říct:  
Tady je člověk, který stojí za to, abych ho následoval. Budoucnost patří malým 
buňkám věřících, skupinám lidí, kteří vytvářejí společenství lásky a důvěry, kteří 
drží pohromadě a dělají život krásný, aby stálo za to ho žít.  
Tyhle buňky v podobě malých farností existují, ovšem záleží také na tom, aby 
nepůsobily nudně. Pokud v nich budou lidé autentičtí, pak nudné nebudou. 
Můj optimismus přetrvává, poněvadž vím, že Bůh má všechno v rukou a že se 
vždycky stane něco nečekaného, co úplně zvrátí vývoj jiným směrem.  
Nakonec se pokaždé projeví Boží moc. 
 
Máte do života ještě nějaké přání? 
Žádné. Co bych si měl přát? Bude to tak, jak Pán Bůh určil. Bůh je mé všechno. 
Víc nepotřebuji. A ostatním bych přál poznání téhož… 

 
*** 

 
V loňském roce vyšla v Karmelitánském nakladatelství kniha rozhovorů 

s P. Josefem Mixou s názvem… Boha neokecáš. 
Jejím autorem je Mgr. Vít Hájek filmový a televizní dokumentarista, který se ve 

své tvorbě zaměřuje na historii, umění, vědu a portréty osobností. 
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DOKONČENÍ  
    P. Josef Mixa (*8. srpna 1925 Praha), byl  
    pokřtěn roku 1948, vysvěcen na kněze byl  
    27. června 1965 v Litoměřicích. Od března  
    roku 1968 působil jako sekretář biskupa  
    (později kardinála) Františka Tomáška.   
    Začátkem 70. let kolem sebe v kostele sv.  
    Jana Nepomuckého na pražských   
    Hradčanech shromažďoval velké živé   
    společenství s účastí mnoha aktivistů tzv.  
    Podzemní církve a disentu. V rámci   
    komunistické perzekuce byl v říjnu 1973  
    přeložen do vesnice Stanovice u Karlových  
    Varů, kde působí dodnes. Po listopadovém  
    osvobození do roku 1996 byl děkanem   
    hlavního kostela v Karlových  Varech.  
    Dne 7. srpna 2015 u příležitosti svých 
 90. narozenin dostal od kardinála Dominika Duky vysoké církevní vyznamenání 
– stříbrnou svatovojtěšskou medaili.      
                   -lk- 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 
    Šířit zvěst o narození Ježíše Krista, ale také šířit  
    radost a pomáhat těm, kteří to potřebují.  
    To je posláním Tří králů. Od 2. do 15. ledna  
    vyrazí do ulic Arcidiecéze olomoucké více  
    než 18 400 koledníků. Za peníze, které jim  
    lidé přispějí, Charita pomůže lidem v nouzi.  
    V roce 2016 dárci přispěli do Tříkrálové  
sbírky 97. 651 016 korunami, z toho 24. 795 948 korun vynesla koleda  
v Arcidiecézi olomoucké. Právě tady začali chodit koledníci s pokladničkou už  
v roce 2000. O rok později se Tříkrálová sbírka rozšířila do celé České republiky.  
A výtěžek sbírky se každým rokem zvyšuje…. 

 
U nás ve Fryštáku budou koledníci chodit už o tomto víkendu. 

Všem dárcům patří upřímné Pán Bůh zaplať. 
  (Výsledky sbírky zveřejníme v únorovém Farníčku).  
                          -pn- 
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výjimečně nadaný a inteligentní a jeho otec pro něj plánoval brilantní světskou 
kariéru. Měl obnovit majetek a dát nový lesk šlechtické rodině Boisy. František 
byl vychován v nejlepších francouzských kolejích. Dostalo se mu solidního 
vzdělání v humanitních vědách na známé univerzitě v Padově. Kromě lékařství 
studoval také právo. Tři roky pobýval v Benátkách (1588-1591), kde se poctivě 
věnoval studiu, ale prohluboval a pod vedením jezuity Antonia Possevina 
rozvíjel i řeholní povolání, které se v něm skrývalo již delší dobu. V roce 1591 
získal právnický diplom a vrátil se domů. Zde ho očekával dlouhý vnitřní boj. Na 
jedné straně stály ambice jeho otce, který z něj chtěl mít advokáta a senátora  
a který mu našel také mladičkou nevěstu ze šlechtického rodu, na straně druhé 
jeho jediná skutečná tužba „být pro církev“, sloužit jí a získávat pro Boha duše. 
Podařilo se mu odolat všem nátlakům a v roce 1593 se stal knězem. Byl 
jmenován arciknězem v ženevské katedrální kapitule a vyznačoval se nadšením 
pro Boží věci, láskou k bližním, taktem a vyrovnaností. Tyto vlastnosti jej  
doprovázely po celý život i při jeho apoštolské misi (1594 – 1598) v tehdy již 
kalvínském Chablais. Také přijal funkci pomocného biskupa v Ženevě. Přes 
smutné události, které jej potkaly v letech 1598 – 1602 (smrt otce, finanční 
nesnáze, diplomatické konflikty, francouzský vpád do Savojska), neztratil své 
nadšení a jeho činnost i nadále přinášela duchovní plody. Jeho láska k Bohu, 
prostota a vstřícnost si získaly srdce lidí, počínaje baronkou Fremyot de Chantal 
(1572 – 1641), výjimečnou ženou a řeholnicí, spolu s Františkem zakladatelkou 
řádu Navštívení Panny Marie. František byl ve svých kázáních, v katechezi, při 
vysluhování svátostí i při pastýřských návštěvách neúnavný a nikdy 
nezapomněl načrtávat i základní rysy kněžské spirituality.  Tak se zrodila Filotea 
neboli Uvedení do zbožného života (1609), jeho první a základní dílo o askezi, 
které dosáhlo velkého úspěchu. O něco později vydal knihu Theotim neboli 
Pojednání o lásce k Bohu (1616). Píše v ní o duchu pravé zbožnosti ve svém 
chápání. Nejde o vnější projevy ani o přísné praktiky, které byly tehdy zvykem, 
ale o neustálé zdokonalování se ve spojení s Bohem a v praktikování 
teologálních ctností. Až do konce svých dnů poskytoval František svědectví o 
tom, co znamená milovat Boha a bratry. Zemřel v Lyonu dne 28. prosince roku 
1622. Svatořečen byl v roce 1665, později byl zařazen mezi církevní učitele. 
V roce 1923 jej Pius XI. prohlásil patronem novinářů a spisovatelů. 
V Karmelitánském nakladatelství vyšly dvě úžasné knihy: Moudrý člověk  
a světec František Saleský (1998) a Laskavý světec František Saleský (1999).  
Obě si u mne můžete vypůjčit. Zvon zase vydal knihu Marie Holkové Tvář plná 
světla pro mládež - také ta je u mne k zapůjčení.              Připravil P. Josef Brtník 
 



VOLNO 
    Zatím volno 
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JAK VZNIKLA BETLÉMSKÁ SCÉNA? 
Po celém světě byly během Vánoc a novoročních oslav k vidění tisíce betlémů.  
Český historik umění Jan Royt se vydal po stopách zobrazení této scény zjistit, jak 
ji zachytili umělci, jejichž díla získala věhlas a dostala se do učebnic i do slavných 
galerií. 
   O narození Spasitele hovoří především text Lukášova  
   evangelia. Výtvarné umění silně ovlivnila i apokryfní  
   evangelia, která známou scénu popisují a doplňují.  
   Hovoří například o tom, že se Kristus narodil ne ve stáji, 
   ale v jeskyni a za přítomnosti porodních bab i volka a  
   osla. „Při narození podle těchto textů prozářilo jeskyni  
   světlo a dítě se chopilo prsu své matky a ta ho kojila,“  
   vysvětluje Jan Royt. Narození Krista, tak jak ho líčí  
   apokryfy, je zobrazováno už od raně křesťanské doby.  
   Existuje např. nástěnná malba v Priscilliných 
katakombách v Římě (3. stol.), na dalších památkách na sarkofazích či mozaikách 
z této doby je už Ježíšovo narození spojeno s klaněním mágů. Přítomen bývá též 
svatý Josef i vůl s oslíkem. „Ve vrcholném středověku jsou pak na zobrazeních 
narození Krista navíc k vidění zmíněné porodní báby. Na našem vyobrazení od 
Mistra vyšebrodského oltáře jedna z nich dokonce pomáhá svatému Josefovi 
připravovat koupel pro narozené dítě. Na konci 14. století se v rámci Svaté rodiny 
‚emancipuje‘ právě i svatý Josef. Již to není starý nemohoucí muž, mládne a 
narozenému Spasiteli připravuje kašičku, případně mu ukazuje tesařské náčiní, 
tedy vystupuje jako živitel Krista,“ přibližuje zásadní proměnu této postavy Jan 
Royt. 
K tomu, jak bývá dodnes uspořádán výjev Kristova narození, přispěl i zázrak, 
jehož aktérem byl svatý František z Assisi, který do chrámu přivedl vola a osla  
a modlil se tak, že přítomní spatřili v jeho rukách živé Jezulátko. Tato událost je 
dokonce zobrazena na Giottově fresce v kostele v Assisi. 
Ikonografie narození Krista se zásadně proměňuje na konci 14. století pod vlivem 
zjevení svaté Brigity Švédské. „Podle něj si před jeskyní Panna Maria zula boty, 
svlékla svůj modrý plášť, rozpustila zlaté vlasy a na zem položila plenku, když tu 
se náhle narodilo dítě a vydalo takové světlo, že zastínilo Josefovu blikotavou 
svíčku. Panna Maria pak poklekla a modlili se k Bohu přítomnému v malém 
dítěti,“ přibližuje prastarý text historik umění. 
Z těchto základů pak vycházeli velcí umělci i řezbáři po celá další staletí, kdy výjev  
z betlémské stáje či jeskyně zobrazovali a různě doplňovali konkrétními detaily.    
                              www.katyd (mach) 

 (Na obrázku je „Svatá rodina“- část fryštáckého betléma) 
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DOKONČENÍ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRANY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zde je jedno z mnoha svědectví o účasti na tomto projektu: 
„Program byl hodně bohatý. Bloky chval byly propojeny scénkami  
a slovy řečníků. Mohli jsme slyšet skupinu eSPé a další super skupinku, která 
nás vedla do chval. A všude bylo cítit, že Bůh je s námi. Dotýkal se našich srdcí a 
povznášel nás nad všední starosti. Znovu jsme mu mohli odevzdat své životy. 
Pro mě byl největší zážitek to, když jsme byli vyzváni, abychom řekli Bohu: Zde 
jsem, pošli mně! Bylo to vyznání stovky, ne-li tisícovky lidí, kteří chtěli, aby si je 
Bůh použil k šíření svého jména, ve městech, kde žijí. A tak bych prosila, abyste 
se modlili za tato rozhodnutí mladých lidí.  
Celé trnavské „tour“ zakončil jeden z organizátorů Julo těmito slovy:  
Je čas končit a vyrazit do ulic. Jsme Armáda Krále!  
A tak jsme tedy naplněni Božím duchem a snad výzvou do našeho života, odjeli 
zpátky domů, do ČR “.                                                                                    
               

Více informací o tomto turné najdete na stránce tour.godzone.sk. 

             
připravil lk 

 
 

 

 

http://www.katyd/
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PAPEŽ FRANTIŠEK OSLAVIL 80. NAROZENINY 
    Papež František oslavil v sobotu 17. prosince své  
    80. narozeniny. Je na Svatém stolci neortodoxní, 
    přívětivou osobností vnášející do poněkud  
    strnulé vatikánské atmosféry nelíčený zájem o  
    starosti prostých lidí a osudy trpících. Pontifex je 
    znám tím, že je velmi skromný a opravdový.  
    „Jsem alergický na patolízaly. Mám to v sobě,  
    není to nějaká ctnost. Lichotit někomu znamená 
    využívat člověka k dosažení nějakého cíle,  
    skrytého či viditelného, pro vlastní prospěch,“  
    svěřil se papež v rozhovoru pro italská média. 
Když ho někdo pochválí za něco, co se mu povedlo, má za to, že chválí Boha, 
zatímco když ho někdo kritizuje, bere to se vším všudy. „Jsem hříšník. Kritika mě 
netrápí,“ řekl s tím, že je jedno, jestli je kritizován v tom či onom případě 
oprávněně. „Zasloužím si to za něco jiného, co ten člověk neví. Čímž je to 
vyřešeno,“ podotkl. Pro Františka je velmi důležitý i veselý nadhled. „Smysl pro 
humor je milost, o kterou žádám každý den, a pronáším krásnou modlitbu 
svatého Tomáše Mora‚ Dej mi, pane, prosím, humor a milost, abych chápal vtip‘,“ 
prozradil. „Umět se zasmát, to člověka povznese, ukáže mu to pomíjivost života  
a naučí ho brát věci coby spasená duše. Je to lidské chování, avšak to nejbližší 
boží milosti,“ upřesnil. František se od svých předchůdců liší především 
nedogmatickým přístupem k učení a roli katolické církve. Často se obrací  
k nevěřícím i k představitelům jiných náboženství. Rád a často navazuje kontakty 
s prostými lidmi. Už v rodné Argentině se často setkával s tíží chudoby a má velké 
pochopení pro každého v těžké životní situaci. V souvislosti s uprchlickou vlnou 
častokrát hovořil o nutnosti pomáhat lidem nuceným opustit domovy. „Není 
humánní zavírat dveře a srdce. Sám na jaře poskytl ubytování několika rodinám, 
které prchly před válkou v Sýrii. V pohledu na rodinu chce František prosadit 
přívětivější postoj k rozvedeným věřícím. Někdy sice naráží na konzervativnější 
část duchovenstva, odmítá ale, že by měl nepřátele. Novinářům to popsal takto: 
„Neřekl bych, že mám odpůrce. Víra nás všechny spojuje, ale přirozeně – každý  
z nás vidí situaci jinak.“                                                                                            

František, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio (* 17. 12. 1936 Buenos Aires), 
je 266. papež katolické církve. Konkláve jej zvolilo 13. března 2013. Stal se prvním 
papežem pocházejícím z amerického kontinentu a prvním z Tovaryšstva Ježíšova 
(jezuitského řádu). Jde rovněž o prvního mimoevropského papeže od 8. století, 
kdy římskokatolickou církev vedl sv. Řehoř III. pocházející ze Sýrie. Od roku 1998 
až do svého zvolení byl arcibiskupem Buenos Aires a argentinským primasem a od 
roku také 2001 kardinálem. 
               vybral -pn- 
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ŹIVÝ BETLÉM 2016 
Úryvkem z Písma svatého a za svitu svíček zapálených od Betlémského světla byl 
zahájen v podvečer na první svátek vánoční další Fryštácký živý betlém. 
V jesličkách jako právě narozený „Ježíšek“ tentokrát ležela devítiměsíční (už po 
třetí za sebou) holčička. Mladá rodina Krumlových z Lukovečka se loni rozrostla 
o malou Kačenku, ale živý Betlém sledovali také její starší sourozenci - sestřička 
Anežka a bráška Vašík. 
Pódium bylo plné zpívajících andílků, hudebníků, ale také pastýřů, „tří králů“  
a velmi příjemná atmosféra (i přes nepřízeň počasí) mnohé dojala.  
Chtěli bychom proto ještě jednou poděkovat všem organizátorům (hlavně 
fryštáckému „spolču“ mladých v čele s Eliškou Němcovou a Kristýnou 
Bačůvkovou) a také všem účinkujícím.  
Vybrané finanční prostředky poputují do zlínského hospice Most k domovu. 
(Hospic je zdravotnicko-sociální zařízení, které slouží k péči  
o nevyléčitelně a těžce nemocné osob, k tzv. paliativní péči.)  
Vybraná částka se tentokrát překročila 9. 000 korun.  
Rovněž děkujeme fryštácké firmě Rudolf lešení, která zdarma zapůjčila  
a postavila pódium, městu Fryšták za technickou a finanční podporu  
a také všem, kteří se podíleli na stavbě „betlémské stáje“.  

Všem štědrým dárcům vyslovujeme vděčné Pán Bůh zaplať.                    -pn- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
           

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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“ 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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    ÚVODNÍ SLOVO 
    Milé sestry a bratři, čtenáři Farníčku, děkuji  
    vám všem, kteří jste prožívali svátky Kristova  
    narození pěknými vztahy ve svých rodinách,  
    očistou srdcí ve svátosti smíření, účastí na  
    bohoslužbách i pokojným snášením těžkostí  
    života. To vše je naší účastí na životě s Ježíšem  
    Kristem. 
Také děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě kostela na vánoční svátky, kdo se 
podíleli na krásných zpěvech při vánoční liturgii, uskutečnění „živého betléma“, 
koncertech a dalších akcích. 
Vstoupili jsme do Nového roku 2017 s naší Matkou Pannou Marií.  
Dostali jsme v listu sv. Pavla Galaťanům úžasné poselství: „Když se naplnil čas, 
poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu – zla, 
utrpení, smrti – aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za 
syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, 
Ducha, který volá: „Abba, Otče!“ (táto, tatínku). To je poselství, které je třeba 
hluboce zapsat do mysli i srdce. Příklad nám dává naše Matka Panna Maria, o 
které jsme slyšeli v evangeliu tato slova:  „Maria však to všechno uchovávala v 
srdci a rozvažovala o tom.“  
Boží slovo osobní – na celý rok – jste si vybrali na obrázcích na stolečku v 
kostele. Je třeba s ním nakládat podle příkladu Panny Marie – uchovávat v srdci 
a rozvažovat o něm. 
Právě dnes, když si nesete domů Farníček, jsme prožili v liturgii Svátek Křtu 
Páně, jímž končí vánoční období. Nesmí však končit naše zaměření na něho. 
Protože, když vidíme sestupovat Ducha Božího na něho a slyšíme Otcův hlas: 
„To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení“, platí to plně od našeho křtu  
i nám. Máme v Otcově srdci, skrze spojení s Ježíšem nesmírnou cenu  
a důstojnost. 
V závěru měsíce ledna máme v liturgii dva významné světce církve i pro naši 
salesiánskou farnost. Dne 24. ledna sv. Františka Saleského, který byl velkým 
vzorem pro sv. Jana Boska, především svou úžasnou dobrotou, laskavostí, 
mírností a moudrostí. O něm se více dozvíte na jiném místě Farníčku.  
A měsíc uzavírá datum 31. ledna – Památka svatého Jana Boska. 
A poslední, k čemu vás zvu? Přijďte se poveselit do DISu na salesiánský ples. 
Bude v pohádkovém duchu. V koho se proměníte? 

  
                                                           

Všem vám do celého roku 2017 žehná  

  Váš farář Josef Brtník. 
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                                                                          KALENDÁRIUM LEDEN 2017 
  1.1.  Slavnost Panny Marie, Matky Boží 
  2.1.  Památka svatých Basila Velikého a Řehoře Naziánského 
  6.1.  Slavnost Zjevení Páně – Tří králů  
  8.1.  Křest Páně 
15.1.  2. neděle v mezidobí 
17.1.  Památka svatého Antonína, opata  
18.1.  Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů 
22.1.  3. neděle v mezidobí 
24.1.  Památka svatého Františka Saleského 
25.1.  Svátek Obrácení sv. Pavla 
26.1.  Památka sv. Timoteje a Tita 
28.1.  Památka svatého Tomáše Akvinského 
29.1.  4. neděle v mezidobí 
31.1.  Památka svatého Jana Boska                                    

Začínáme nový rok a vstupujeme s obavami, co všechno přinese:  Jak se bude 
vyvíjet situace ve světě, v naší zemi, v místě, kde žijeme, v našich rodinách, 
v našem osobním životě. Nenechme se těmito obavami ochromit. Bůh nám 
totiž přislíbil svou blízkost: Žehná nám - nabíjí nás svou životodárnou silou, 
chrání nás – soustředí na nás svou pozornost, rozjasňuje nad námi svou tvář – 
přijímá nás takové, jací jsme, je nám milostivý – odpouští nám na základě 
milosrdenství, obrací k nám svou tvář – nenechává nás opuštěné.  www.vira.cz 

VÝZVA PRO FARNÍKY STŘEDNÍ A MLADŠÍ GENERACE 
V minulém Farníčku byla příloha Příprava na svátosti. Mám k vám prosbu. Kdo 
chcete nechat pokřtít své dítě, včas se přijďte domluvit. Stejně tak dospělí k 
vlastnímu křtu nebo přípravě ke svátosti křtu, svátosti smíření, eucharistie a 
biřmování. Nejnaléhavější je to u těch, kdo chtějí tento rok vstoupit do 
svátostného manželství, neboli uzavřít sňatek v kostele. Je to třeba s půlročním 
předstihem.                                             Těším se na setkání s vámi - o. Josef 

 STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
Kdo zlu neodporuje, sám se proviňuje    německé 
Každé zlo je k něčemu dobré     české 
Kuj železo, dokud je žhavé     ruské 
Kde je potřeba činů, tam nestačí pouhá slova   latinské 
Kdo si hraje, nezlobí      lidové 
Krásná duha žije krátce, křivá borovice se zelená 100 let  čínské 
Knihy jsou přáteli i učiteli     latinské 
Kdo chce dobře mluviti, musí dobře mysliti   lidové 
Kde se hodně chválí, tam se i hodně šidí    latinské 
Kdo nedbá varování, končí v bědování    české 

 
  

 

 

http://www.vira.cz/
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DOPLŇOVAČKA NA LEDEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Všem lidem dobré vůle….viz tajenka  
1.Pohoří (Bílé). – 2.Pálivá rostlina. – 3. Dámský doplněk. – 4.Bývalé hrnce na mléko. – 
5. Květináč. – 6.Kolmá čára. – 7. Stůl učitele. – 8. Kovářské nářadí. – 
9. Pouťová atrakce. – 10. Druh papírového obalu. – 11. Čtvrtletí (z latiny). –  
12. Lůžko pro miminko. – 13. Brambory v nářečí. – 14. Vybaven kuchyně. –  
15. Polévka s koprem. – 16. Přítel. – 17. Doplněk pánského oblečení. –  
18. Malý kůň.            Připravil František Záloha 
Tajenka z minula: zdraví člověka poklad nejcennější 

 

SMĚJEME SE S FARNÍČKEM 
Kněz chce v náboženství mluvit s dětmi o svátosti manželství. 
Pečlivě se připraví, vstoupí do třídy a začne otázkou: 
"Tak kluci a děvčata, dnes si s vámi budu povídat o manželství.  
Ale než začnu, může mi někdo z vás říci, co o manželství řekl Pán Ježíš?" 
Po chvilce mlčení se přihlásí Pepíček. Když ho kněz vyvolá, hrdě odpoví: 
"Pán Ježíš řekl: ' Otče odpusť jim, neboť nevědí, co činí '. 
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REDAKCE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ, URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU, NEPRODEJNÉ 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST FRYŠTÁK, P. I. STUCHLÉHO 25,  
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UZÁVĚRKA PRO VAŠE PŘÍSPĚVKY VŽDY DO 20. DNE V MĚSÍCI          
VYŠLO 7. 1. 2017 V NÁKLADU 200 KS. 

M Ě S Í Č N Í K  F R Y Š T Á C K É  F A R N O S T I 
15. ROČNÍK - LEDEN 2017 - ČÍSLO 156 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

HLAVNÍ ROLE VE FRYŠTÁCKÉM ŽIVÉM BETLÉMĚ  
SI TENTOKRÁT ZAHRÁLI  

ROMANA A VÁCLAV KRUMLOVI  
S DCEROU KAČENKOU. 
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