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DOPLŇOVAČKA NA PROSINEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vánoce se blíží….viz tajenka  
 Tajenka z minula – chromatika     
           Připravil: František Záloha 
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Legenda: 
1. Výrobce piva. - 2. Vepři. - 3. Spodní část místnosti. - 4. Husopaska. - 5. 
Opak levice. – 6. Změna. - 7. Polovina ze stovky. - 8. Dopravní stavba. – 9. 
Čas oběda. – 10. Směniti za peníze. – 11. Malý vodní tok. – 12. Parkoviště 
lodí. – 13. Ruční zbraň. – 14. Pracovati s pilníkem. – 15. Dostaviti se pěšky. – 
16. Plocha na obdělávání. – 17. Zfalšovaný výrobek 
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REDAKCE PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM POKOJNÉ PROŽITÍ ADVENTU, 
POŽEHNANÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ, RADOST Z NAROZENÍ KRISTA 

A DO NOVÉHO ROKU 2019 HODNĚ ZDRAVÍ A BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ. 
 

TAKÉ DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE V UPLYNULÉM ROCE PODÍLELI 
NA NAŠEM FARNÍM ZPRAVODAJI A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI.. 
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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, 
ve shonu blížících se vánočních svátků nás nebeský Otec zve k tomu, abychom se na 
chvíli zastavili a připomněli si největší vánoční dar – dar Spasitele celému světu. 
Netradičně prožité čtyři adventní týdny mohou proměnit vánoční svátky v překrásnou 
událost.  Advent znamená příchod – příchod někoho důležitého. Toho, který se stal 
ústřední postavou Vánoc. Advent je tedy časem duchovní přípravy k přijetí Ježíše, 
narozeného v betlémském chlévě před 2000 lety. Je to také název pro celé 
předvánoční období, pro čtyři neděle před Štědrým dnem, kdy máme přemýšlet  
o významu Ježíšova příchodu na naši planetu Zemi. 
V předvánočním shonu uprostřed mnoha věcí, které je třeba zařídit, uprostřed mnoha 
míst, která chceme ještě navštívit, uprostřed mnoha lidí, se kterými plánujeme setkání, 
bývá dosti těžké soustředit se na pravý význam vánoční doby. Rodiče mívají mnoho 
společenských povinností – buď se jich musí účastnit, nebo je sami organizovat. Také 
děti mívají různé aktivity, které vyžadují jejich účast. A tak se chvíle pro setkání celé 
rodiny jen těžko hledá, a když konečně přijde, cítí se každý velice unavený. 
Křesťanská rodina by však měla využít čas adventu jako příležitosti k pokojnému 
rozjímání nad blížícími se událostmi Vánoc. Všichni v rodině by se měli domluvit na 
společně strávené chvíle v každou adventní neděli a zaměřit se v očekávání vánočních 
událostí na příchod samotného Božího Syna na tuto Zemi. Ale jak to prakticky udělat? 
Všem doporučuji každodenní večerní modlitbu u rozsvíceného adventního věnce. Než ji 
začnete, zkuste se úplně ztišit pohledem na plápolající oheň svící. Pak použijte jako 
pomůcku Průvodce adventem a nechte k sobě promluvit Boha, chvíli rozjímejte, pak  
s ním hovořte. Specifickou modlitbou adventu je modlitba Anděl Páně, ve které je 
obsažen počátek dějin spásy skrze Marii. Pozvolná modlitba nám může pomoci 
vstupovat do postoje Mariina, aby i v nás se děla naše spása. V modlitbě rodičů s dětmi 
doporučuji používat některou obrázkovou bibli s příslušnými obrázky. Také vyzývám k 
tvorbě betlémů se vstupy povídání o jednotlivých postavách či prostorách. Může to být 
podnět k učení se rozjímat. I sám adventní věnec může být k tomu podnětem. Zelené 
větvičky v zimě jsou symbolem života a naděje. Přibývající světlo je symbolem toho, 
který je Světlo světa a kdo ho následuje, nechodí v temnotách, ale má světlo života. 
Plnost světla se potom objeví na jediném vánočním stromku (stromě), kde svítí desítky, 
stovky svící a je symbolem Ježíše Krista. Vánoce jsou oslavou narození Božího Syna do 
lidských dějin, které tím získávají nový, Božský rozměr. Už nejsou jenom dějinami 
hrůzných válek, ale také dějinami velkých skutků milosrdné lásky v mnoha podobách. 
Do našich životů vstupuje božský rozměr Křtem. Do letošních Vánoc chci v našem 
krásně obnoveném presbytáři vstoupit s nově začínající tradicí. Na bohoslužbě 
štědrého večera bude sedět před hezkým obětním stolem živá „svatá rodina“ jejichž 
dítě se Křtem nedávno stalo Božím dítětem. Tato rodina na závěr bohoslužby obdaruje 
všechny děti malým dárkem. Na svátek Svaté Rodiny v neděli 30. prosince pak na obou 
bohoslužbách proběhne obnova manželských slibů, aby Boží děti vyrůstaly v prostředí 
„svatých rodin“. Připravme se k oslavě narození Ježíše Krista i na obnovu manželských 
slibů upřímnou očistou svých srdcí ve svátosti smíření. 
K tomu vám všem, milé sestry a bratři vyprošuje Boží pomoc a žehná vám – o. Josef 
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                                                                         KALENDÁRIUM PROSINEC 2018 
  2.12. 1.neděle adventní 
  6.12. Památka svatého Mikuláše   
  7.12. Památka svatého Ambrože  
  8.12. Slavnost neposkvrněného početí Panny Marie 
  9.12. 2.neděle adventní 
13.12. Památka svaté Lucie 
14.12. Památka svatého Jana od Kříže 
16.12. 3.neděle adventní 
23.12. 4.neděle adventní 
24.12. Štědrý den 
25.12. Boží hod vánoční 
26.12. Svátek svatého Štěpána 
27.12. Svátek svatého Jana, apoštola 
28.12. Svátek svatých Mláďátek 
30.12. Svátek svaté Rodiny 
31.12. Silvestr – konec občanského roku 

PROGRAM VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2018 
4. neděle adventní (23. 12.)    8:00 a 10:00 
 
24.12. Štědrý večer – vigilie Narození  16:00 (koledová s živou Svatou Rodinou) 
        22:00  (zpívá chrámový sbor) 
 
25. 12. Narození Páně – Boží hod vánoční  8:00 a 10:00 
 
26. 12. Svatý Štěpán   8:00 a 10:00 
 
Všední dny oktávu Narození Páně   18:15 
 
30. 12. Svátek Svaté Rodiny – obnova manželských slibů 
  8:00     (slavnostním způsobem) 
10:00  (slavnostním způsobem vystoupení z lavic – po manželských párech) 

 

STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z - OD FRANTIŠKA ZÁLOHY 
Ústa zavírej a oči otvírej      české 
Ustupovat před zlem je vlastně jeho podporou   latinské 
Učit lze slovy, vychovávat příkladem    latinské 
Uzda pozlacená nedělá koně lepšího    české 
Učitelka všech věcí je zkušenost     české 
Um bez rozumu, málo platný     ruské 
Věrný přítel je medicínou duše     latinské 
Víno není vinno tím, že se lidé opíjejí    francouzské 
Vůl starší učí orat mladšího     české 
Vrána zůstane černá, i kdybys ji ve sněhu vyválel   české 
 

 

 



Vol 

DOPLNIT 

 

 

DOPL 
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Z HISTORIE POHŘBÍVÁNÍ VE FRYŠTÁCKÉM KOSTELE (3. DÍL) 
V dnešním čísle Farníčku budeme pokračovat v pátrání po pravděpodobných zadavatelích 
stavby pohřební hrobky (krypty) pod presbytářem zdejšího farního kostela.  
Minule jsme se zmínili mj. o pohřebním místě poslední majitelky lukovského panství 
z rodu Nekešů – Lukrecie, po jejíž smrti (1614) převzal hrad Lukov i se všemi majetky její 
manžel Albrecht z Valdštejna.   

Po vypuknutí stavovského povstání v roce 1618, jímž je datován počátek třicetileté války, 
se Valdštejn postavil na stranu císaře, a dostal se proto v nemilost vzbouřené 
protestantské strany. Hned následujícího roku musel proto uprchnout ze země a opustit 
také své zdejší majetky, které byly zkonfiskovány. Lukovské panství bylo přiděleno 
evangelíkovi Janu Adamovi z Víckova (příbuznému Lukrecie Nekešové), který se na 
lukovském hradě také dočasně usadil. Po porážce českých stavů v bitvě na Bílé hoře 
v listopadu 1620 ale musel uprchnout, a Lukov tak opět připadl Valdštejnovi, který se 
však na zdejším panství již neusídlil a hrad spravoval prostřednictvím svého úředníka.  
Jan Adam z Víckova se však na Moravu vrátil a to jako vůdce povstání vzbouřených 
Valachů. Koncem září 1626 se mu podařilo Lukov opět obsadit a držel jej až do října 
následujícího roku, kdy se hradu zmocnila císařská armáda. Ve stejné době pak také mizí 
v pramenech další zmínky o Janu Adamovi. Předpokládá se, že padl někdy v té době 
v bojích Valachů s císařským vojskem.  
    Lukov však mezitím měl již třetím rokem jiného  
    (oficiálního) majitele. Dřívější vlastník Albrecht  
    z Valdštejna se totiž nejpozději v roce 1625 rozhodl  
    svých moravských majetků zbavit, a směnil je proto  
    s císařem za konfiskované statky v Čechách. Císař  
    následně nabídl Lukov jako finanční kompenzaci  
    Štěpánu Schmidovi z Freihofen, neboť u tohoto  
    šlechtice měla dvorská komora značné dluhy v rozsahu 
    400 až 500 tisíc zlatých. Schmid nabídku přijal a  
    lukovské panství převzal přibližně v polovině roku  
    1625. Během několika málo let se tak na Lukově  
    vystřídalo několik držitelů, přičemž žádný z nich zde  
    fyzicky příliš dlouho nepobyl, včetně naposled  
    uvedeného Schmida. U něj si však nemůžeme odpustit 
    alespoň malou historickou odbočku, kterou  
    dokončíme v příštím čísle.                
Štěpán Schmid z Freihofen, Jeho Milosti Císařský rada a říšský pfenigmistr (výběrčí daní), 
jak se tituloval, byl totiž mezi majiteli hradu Lukova bezesporu unikátní postavou. 
Pocházel ze Štýrska, na Moravě se usadil patrně někdy kolem roku 1604, kdy zakoupil 
panství Kunštát. Vynikal velkými schopnostmi v oblasti hospodářství a finančnictví, a byl 
proto uznávanou osobností nejen mezi moravskými stavy, ale také u císařského dvora ve 
Vídni, pro jehož potřeby obstarával různé úvěry. Největším paradoxem přitom bylo to, že 
navzdory dobrým kontaktům s katolickými vládnoucími kruhy byl sám Schmid až do 
konce života pravověrným evangelíkem – luteránem.      
                                Vít Němec 
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PASTÝŘSKÝ LIST K ADVENTU 2018 
Drazí bratři a sestry, vstupujeme do Adventu v roce, kdy na základě výzvy papeže 
Františka věnujeme zvláštní pozornost misiím. Při tom nemáme myslet jen na misie  
v zahraničí, ale i na ty v nejbližším okolí. V adventním čase se připravujeme na příchod 
Spasitele. Pokusme se letos připravit vánoční příchod Božího Syna nejen do svých srdcí, 
ale pomozme pro něho připravit cestu i do srdcí lidí kolem nás. Rád bych upřímně 
poděkoval všem rodinám, které často zvou Pána Ježíše do svého středu jako vítaného 
hosta, které se společně modlí a společně chodí do kostela, kterým záleží na náboženské 
výchově dětí, a kde se taky společně snaží Bohu líbit. Na druhé straně mě mrzí, když 
poměrně často slyším od kněží, že mnohé děti dnes nechodí do náboženství proto, že 
nemají čas, že mají moc kroužků. Ministranti nemohou přijít ani jednou týdně ve všední 
den ministrovat a děvčata zazpívat žalm, protože jsou moc unavení ze školy. Věřím, že 
jejich rodiče to myslí dobře a chtějí dětem dopřát to nejlepší, i když to třeba stojí hodně 
peněz. Ale o tyto rodiny si dělám vážné starosti. Jsou skutečně všechny ty kroužky pro 
děti důležitější než věčná spása? Žádný z rodičů si jistě nepřeje, aby jejich dětem chybělo 
štěstí, nebo skončily ve věčném zavržení. Bojím se ale, že někteří rodiče se tak 
soustřeďují na pozemské štěstí dětí, na svou kariéru, či budoucí kariéru dětí, že 
zapomínají na věčnost. Přitom přátelství s Bohem není jen věcí budoucnosti či věčnosti, 
ale současnosti. Ani dobrá výchova se nemusí vždy podařit, ale pokud dětem ani 
nenabídneme život s Bohem jako to nejdůležitější v životě, nemůžeme se později divit, 
že se tak zvaně spustí se špatnými kamarády. Odborné průzkumy ukazují, že za 
problémy s bulimií či anorexií, za užíváním drog, alkoholu, či za jinými závislostmi 
mladých často nejsou zlí kamarádi, ale nějaká chyba v rodině, ve vztazích, ve výchově. 

Využijme letošního Adventu k tomu, abychom si ujasnili své hodnoty a případně 
změnili svou praxi, pokud zjistíme, že cesta, po které dosud jdeme, nevede k tomu 
pravému cíli. Někdy zjistíme, že dítě má větší radost z toho, když mu věnujeme svůj čas, 
než z drahého dárku, nebo když se nemusí strachovat o rodinné zázemí a bezpečí kvůli 
rozpadu rodiny, když zakouší vzájemnou věrnou lásku obou rodičů. Jiné dítě bude 
šťastné, když dostane dalšího sourozence. Výchova je umění, ale může se mu naučit 
každý, kdo se nechá vychovávat Bohem. Myslete na rodiny vašich přátel, či rodiče 
spolužáků vašich dětí a pokuste se s nimi promluvit, přátelsky je oslovit, vyměnit si s 
nimi zkušenosti a pozvat je mezi sebe. Takový misijní krok bude třeba připravit v 
modlitbě. Vezměte si to jako adventní úkol. Jestli někomu pomůžete ke sblížení s 
Kristem, budou vaše Vánoce o to radostnější. Ale nejde jen o děti. Kolik lidí v našem 
okolí bylo pokřtěno a kdysi i křesťansky vychováno, ale pak se vzdálili...                            
Po letech by se i vrátili, kdyby je někdo pozval do farního společenství, přivedl do kostela 
či doprovodil ke svátostem. Považujte za svou křesťanskou povinnost se o ně zajímat      
a pomoci jim. I to jsou misie. I to patří k adventnímu snažení dětí, mládeže, dospělých     
i seniorů. Připravujte cesty Pánu nejen do svého srdce, ale i k těm, kteří žijí kolem vás. 
Papež František zdůrazňuje, že všichni pokřtění jsou poslaní hlásat evangelium a dělit se 
o dar víry s těmi, kteří víru nemají. Letošní Advent prožijme v duchu misionářského 
poslání a začněme ve své rodině. Chiara Lubichová jednou napsala: „Rodina je 
tajemstvím lásky. Nic jiného než láska rodinu neutváří, nespojuje a nečiní ji rodinou.        
A pokud rodina ve světě ztroskotává, je to proto, že chybí láska.                  

       Dokončení na další straně 
  
 

 



VOLNO 
    Zatím volno 

DOPLNITdopln 

 

- 4 -                                               FARNÍČEK 12/18  

PASTÝŘSKÝ LIST (DOKONČENÍ) 
Kde láska vyhasíná, tam se rodina rozkládá. Proto rodiny musejí čerpat tam, kde je zdroj 
lásky. Bůh ji vyprojektoval jako mistrovské dílo lásky, jako znak, symbol a typ každého 
jiného záměru. Pokud On rodinu vytvořil láskou, také On ji může láskou uzdravit. Pokud v 
srdcích členů rodiny žije tato láska, nerodí se neřešitelné problémy, netyčí se 
nepřekonatelné překážky a nemusejí se oplakávat nenapravitelné pády. Rodina se znovu 
stává krásnou, sjednocenou a zdravou, jakou ji Bůh zamýšlel.“ 

K pravému misijnímu snažení po celý Advent Vám ze srdce žehná arcibiskup Jan 

 

SVĚTLO ADVENTNÍHO VĚNCE POSTUPNĚ PROZAŘUJE NÁŠ VŠEDNÍ ŽIVOT 
V adventu si do bytu dáváme adventní věnec, na kterém postupně rozsvěcujeme čtyři 
svíce, které symbolizují Ježíše Krista jako Světlo, které osvěcuje náš všední život. Adventní 
věnec je zároveň i symbolem věnce vítězů. Dáváme si jej proto do bytu s důvěrou v to, že 
se náš život ve spojení s Bohem zdaří, že Bůh scelí a narovná vše zlomené a nalomené v 
našem životě, že nakonec v našem životě zvítězí dobro, láska a světlo... 

VYHLÍŽÍME TOHO, KTERÝ NAPLŇUJE NAŠE NEJHLUBŠÍ TOUHY 
V adventu vyhlížíme Toho, který osvěcuje a proměňuje náš život, a který naplňuje naše 
nejhlubší touhy. Náš život se ale může zdařit jen tehdy, jestliže hledíme na něco většího, 
na Boha, který přebývá v nás a mezi námi a spojuje nás navzájem hlouběji, než to 
dokážou naše city. 

RŮZNÉ STRÁNKY ADVENTU  
V adventu slavíme a očekáváme Kristův příchod. V tomto očekávání máme přicházet i k 
sobě samým. Máme vstoupit do vlastního srdce, v němž již Kristus přebývá. Když do něj 
dospějeme, pak zde zažijeme společenství s Kristem. 
Očekávání Kristova příchodu má různé stránky. Nyní, v tomto okamžiku, čekáme na jeho 
příchod do svého srdce. Očekáváme ale i jeho konečný příchod při konci světa. A čekáme 
také na jeho příchod během svého vlastního umírání. Když zemřeme, svět pro nás končí. 
Tak zažíváme ten příchod, na který nyní čekáme. A tak má Kristův příchod také co do 
činění i s naším umíráním. Jde ale o čekání plné naděje, takové čekání, které rozevírá 
doširoka naše srdce. 
Očekávání Ježíšova příchodu v adventní době může naše srdce rozevřít a osvobodit pro 
to, aby v něm již dnes mohl přebývat Bůh. 
V adventní době říká Bůh každému z nás: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem 
tě tvým jménem, jsi můj“ (Iz 43,1). 

 
 
 

Zpracováno podle knihy Anselm Grun / Leo Fijen:  
Rok, kdy zemřel můj otec,  

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 
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SVATÝ MIKULÁŠ (PATRON NAŠEHO KOSTELA)  
   Mikuláš, světec patřící k těm nejznámějším, se narodil kolem 
   roku 260 v Patrasu v Malé Asii (dnešní jižní Turecko). O jeho  
   rodině a dětství se nám nedochovalo nic, jen poučná epizoda 
   o tom, jak každou středu a pátek pil mateřské mléko pouze  
   jednou denně. Toto vyprávění od životopisce archimandrity  
   Michaela (8. století) v sobě odráží počátky byzantského  
   mnišství. Kolem roku 300 lid v Myře sám zvolil Mikuláše  
   svým biskupem po příkladu svátých Severa, Ambrože   
   a jiných. Velmi pravděpodobnou příčinou biskupské volby   
   z nadšení lidu byla pověst světce lásky. Již citovaný   
   archimandrita Michael připomíná mezi jeho skutky zásah ve  
   prospěch tří děvčat.  
Syn zámožných rodičů Mikuláš se dozvěděl od souseda, že jen pár domů opodál žije 
zchudlý šlechtic se třemi dcerami. To, co jím otřáslo nejvíce, bylo východisko, jež chtěl 
šlechtic zvolit, aby vyřešil finanční tíseň - vydat dcery prostituci. Aby Mikuláš zabránil 
nešťastnému otci uskutečnit tento neblahý plán, zabalil do plátna zlaté mince,  
v nočním čase se odebral pod okno jeho domu a nechal váček potichu sklouznout 
dovnitř. Dovedeme si snadno představit otcovo překvapení a velkou radost z možnosti, 
která se mu naskytla - počestně provdat první dceru. O nějaký čas později Mikuláš svůj 
čin zopakoval a otec mohl provdat i druhou dceru. Předsevzal si však, že dárce 
prozřetelnosti odhalí, a při spánku se snažil zachytit sebemenší hluk. Když zaslechl 
cinkot mincí ve váčku, jenž dopadl na zem již potřetí, běžel ke dveřím a po krátkém 
pronásledování doběhl Mikuláše. Poznal ho, ale Mikuláš šlechtice přiměl, aby slíbil, že 
nic neprozradí. Církevní svět se i prostřednictvím liturgie snažil vyzdvihnout i jeho 
horlivou pravověrnost. Z nejstaršího světcova životopisu (asi 4. století) se nám 
dochovala jedna epizoda. Vypráví o tom, jak tři Konstantinovi úředníci v rámci operace, 
jíž se měla uklidnit vzpoura taifalských žoldnéřů, připluli se svými loděmi ke břehu Malé 
Asie a spustili kotvy v Andriake, kde dopřáli vojákům několik hodin volna. Jeden oddíl 
dorazil k Myře a způsobil výtržnosti. Z nich byli obviněni tři nevinní občané a byli od-
vlečeni na místo popravy. Někteří z lidu se obrátili na biskupa Mikuláše, který mezitím 
přijal tři úředníky, a oznámili mu, co se právě přihodilo a co se chystá. Mikuláš všeho 
nechal a spěšně se vydal na místo, kde se měli údajně nacházet vojáci s odsouzenci. Na 
místo dorazil ve chvíli, kdy se kat chystal nešťastníky štít. Katovu ruku zadržel a zajatce 
osvobodil. Pak se odebral do paláce císařského správce Eustachia a tvrdě mu vyčinil za 
to, jak zneužil situace a za peníze vyměnil tři nevinné lidi. Protože Mikuláš nebyl ani spi-
sovatelem, ani mučedníkem, ani mnichem, nepřitahoval pozornost současníků, avšak 
rozšíření jména Mikuláš v 5. století a svědectví z 6. století ukazují, že jeho kult začal z 
Myry vyzařovat a šířil se po celé říši. Kolem roku 900 se svatý Mikuláš stal 
nejuctívanějším světcem na Východě i na Západě. Kromě toho se ochránce uvězněných 
a odsouzených na smrt, jakož i děvčat na vdávání, díky mnoha zázrakům, kterých 
postupně v jeho životopisech přibývalo, stal i ochráncem námořníků.  

vybral o. Josef 
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KURZY ALFA 
Milí přátelé, rádi bychom vás pozvali do kurzů ALFA, které se budou konat v naší 
farnosti na začátku příštího roku. 
JAK KURZY FUNGUJÍ? 
Alfu tvoří série setkání, která se zabývají základními otázkami křesťanské víry, nabízí 
příležitost prozkoumat křesťanskou víru, trvá zpravidla jedenáct týdnů. Každá promluva 
nabídne pohled na víru z jiné perspektivy se záměrem vytvořit prostor k diskusi o 
tématu. Každé setkání se skládá ze tří částí. Každý je srdečně zván. 
JÍDLO lidi spojuje. Platí to i o Alfě. Většina setkání začíná večeří, vytváří skvělou 
příležitost k seznámení a navázání přátelství. 
PROMLUVY jsou připraveny tak, aby zaujaly a inspirovaly k rozhovoru. Zpravidla trvají 
30 minut, přednáší je řečník nebo je lze pustit z videa. Otevírají důležité otázky ohledně 
víry, vykládají základy křesťanství. Probírají se témata jako: Kdo je to Ježíš? Jak najít 
víru? Proč a jak se modlit? nebo Jak nás Bůh vede? 
DISKUSE je asi nejdůležitější součást každé Alfy: příležitost podělit se o úvahy a 
myšlenky k tématu a jednoduše si o tom promluvit v diskusní skupince. Nemusíte říkat 
nic a není nic, co byste říct nemohli (vážně). Je to příležitost poslechnout si reakce 
ostatních a upřímně sdílet svůj vlastní pohled na věc v přátelském a otevřeném 
prostředí. A to vše nezávazně a bezplatně. 
A NĚCO Z HISTORIE KURZŮ 
Alfa začala jako krátký  kurz určený pro křesťany v anglické farnosti Nejsvětější trojice v 
Londýně. V roce 1990 převzal vedení Alfy vikář (původně advokát) Nicky Gumbel. Kurzy 
Alfa vznikly z potřeby probudit „spící víru“. Stejně jako v katolické i v anglikánské církvi 
si před časem položili otázku, jak probudit víru „tradičních věřících“, kteří sice plní 
základní náboženské povinnosti, ale tím jejich aktivita ve vtahu k Bohu a zejména 
nevěřícímu či víru nepraktikujícímu okolí, končí. Tedy kurzy Alfa vznikly pro 
prohloubení a oživení víry věřících a praktikujících křesťanů. Až následně, po obnovení 
víry ve farnosti, začaly být Kurzy Alfa nabízeny i nevěřícím lidem. Dnes se Alfa pořádá 
ve všech větvích světové křesťanské církve včetně katolické, pravoslavné i všech 
hlavních protestantských denominacích. Kurzy Alfa v životě každého věřícího obnovují 
to, co nám osobně i v církvi velmi často chybí, a sice osobní vztah s Bohem. 

„Podle mého názoru ALFA plní fantastický úkol. Vzbuzuje v lidech zájem o víru a 
ukazuje, že víra má modernímu člověku mnoho co nabídnout.“ 

Otec Raniero Cantalamessa – papežský kazatel 
„ALFA bylo to nejlepší, co jsem kdy dělal. Pomohla mi najít odpovědi na zásadní 

otázky a naučila mě jak víru prakticky žít.“ 
          Bear Grylls - dobrodruh 
 
PŘÍŠTĚ: 
Jaká je Alfa?, kalendář setkání s tématy, svědectví. 
Pokud byste se chtěli přihlásit tak můžete volat na číslo 604 568 285,  
psát na e-mail: sylvaodstrcilova@seznam.cz nebo také 
osobně v sakristii kostela Sv. Mikuláše ve Fryštáku.  
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CO JE BETLÉM? (TŘEŠŤSKÉ BETLÉMY) 
Každý z nás, kdo si položí tuto otázku, si představí něco jiného. Mě napadají hned tři 
představy, a to jsem se nad tím pořádně ještě nezamýšlela.  
Většinu z nás, co jezdíme na letní tábor Dobrá Voda, v tu chvíli napadne krásné 
táborové místo, kde jsme trávili nejednu volnou chvíli, ať konzumací něčeho dobrého, 
či se jen chránili před slunečními paprsky. Neboť toto místo jsme pojmenovali 
„betlémem" a přitom je to jen obyčejný stinný kout.  
Další představa je samotné město Betlém v Izraeli, kde se narodil náš Spasitel Ježíš 
Kristus. Město neustálých bojových střetů dvou náboženství, dvou národů, Izraelitů  
a Palestinců žijících na tomto území. Jak smutné! 
A nakonec vidím třetí betlém, ten náš, třešťský, který stavíme ve svých domovech  
a zpřístupňujeme ho návštěvníkům, kteří milují kouzlo ručně vyřezávaných betlémů. 
Chtěla bych vám v několika větách (i když už se o tom několikrát psalo) - pro oživení 
paměti - popsat, co stavba takového betléma obnáší. Já osobně se toho zatím 
nezúčastňuji, ale v naší rodině již několik let staví betlém můj bratr s pomocí otce. 
Jak tedy náš betlém vzniká? Při procházkách do lesa vyhledáváme zajímavé pařezy, 
choroše, sušíme různé květy. Koncem října se vyrazí na různé mechy a zamýšlí se nad 
představou krajiny. Samotná stavba začíná příchodem adventu, většinou o sobotách. 
Vyklidí se garáž, postaví se pódium a z různých bedniček, fošen a prkýnek se vytvoří 
podklad krajiny, tu doplní pařezy, kmeny, díry se vycpou novinami a pomalu se 
mechem dotváří krajina. Později se doplní stromy, choroši, suchými květy, rybníčky, 
potůčky, chaloupkami, městem, ovečkami. 
Nakonec to hlavní, bez čeho by betlém neměl smysl, chlév se Svatou rodinou  
a jednotlivými figurkami - darovníky. Figurku Ježíška do betléma pokládáme před 
Štědrovečerní večeří. S rozsvícenými svíčkami se celá rodina sejde v garáži u betléma  
a za zpěvu písně Narodil se Kristus Pán položíme Ježíška do jeslí, a tím pro nás začaly 
nejkrásnější svátky - Vánoce. 
 
Od 25. 12. 2018 do 2. 2. 2018 vás zveme k návštěvě všech zpřístupněných třešťských 
betlémů i do stálé expozice v bývalé synagoze. Svou návštěvou odměníte píli a lásku, 
s jakou betlémv staví naši betlémáři. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:sylvaodstrcilova@seznam.cz
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AKTUÁLNĚ 
TVORBA BETLÉMŮ V RODINĚ 

Vyzývám rodiny s dětmi k tvorbě betlémů. Mohou být součástí rodinné katecheze  
o adventu a Vánocích. V kostele v boční kapli z nich uspořádáme výstavu. Přinést je 
můžete 24. 12. před odpolední bohoslužbou nebo 25. a 26. 12. před nebo po 
bohoslužbách. Těším se na vaše krásné výtvory! 

ZÁJEZD NA PROHLÍDKU BETLÉMŮ 
V sobotu 19. ledna uskutečníme zájezd na prohlídku velkých rodinných betlémů do 
Třeště a Jihlavy. Tvorba těchto betlémů má už stopadesátiletou tradici. Jsou  
z přírodních materiálů a mají rozměr až na polovinu pokoje. Také navštívíme stálou 
expozici betlémů velikých rozměrů v třešťském betlémářském muzeu a největší betlém 
na Moravě v jihlavském kostele Matky Boží, kde zakončíme zájezd společnou 
bohoslužbou. Odjezd bude v 7:30 z náměstí ve Fryštáku a návrat tamtéž kolem 17:30. 
Děti platí 150 Kč a dospělí budou platit 300 Kč. Děti čeká v Třešti jedno malé a milé 
překvapení. Na zájezd se můžete zapisovat v sakristii do 13. 1. Platit se bude hotově  
v autobuse. Nepřihlásí-li se alespoň 40 osob, zájezd se nekoná. 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO FARNOST 
Dospělé farníky od 20 do 80 roků zvu ke ztišení s Pannou Marií před blížícími se 
Vánocemi v sobotu 15. prosince v 9:00 na faru do sálu. V 9:00 bude první duchovní 
zamyšlení a po něm půlhodinové rozjímání v kostele. V 10:00 bude druhé zamyšlení na 
faře a znovu půlhodinové rozjímání v kostele. Pak bude od 11:00 do 12:00 příležitost ke 
svátosti smíření a po ní odchod domů. 

Na všechny se těší otec Josef a další bratři. 
 

 
ADVENTNÍ NABÍDKA SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 
„I kdyby se Ježíš stokrát narodil do lidských dějin, není to pro tebe k ničemu, nenarodí-li 
se ve tvém srdci“ 
Bude pro něho milé, bude-li čisté. Přijď si ho nechat očistit ve svátosti smíření. Kdy? 
Úterý  18. 12.  17:00 – 19:00   P. Jan Blaha 
Středa  19. 12.  17:40 – 19:00   P. Josef Brtník 
Čtvrtek  20. 12.  17:00 – 19:00   P. Jožka Klinkovský 
 
 
 
BOHOSLUŽBY V ADVENTNÍ DOBĚ 
úterý a čtvrtek  (rorátní)     6:30 
středa  (pro děti)  17:00 
pátek a sobota           18:15 
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VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 
proběhly v neděli 11. listopadu na konci bohoslužby. Každý dospělý účastník 
bohoslužby obdržel volební lístek. Rozdalo se jich 210. Osm se jich vrátilo prázdných, 
202 vyplněných, jeden neplatně. Vás 201 farníků jste vybrali tyto čtyři s tímto potem 
hlasů: Lubomír Fuksa 145, Libor Kučera 125, Markéta Halaštová 110, Zdeněk Konečný 
101. Já jsem jmenoval Davida Odstrčila, Janu Jasenskou, Markétu Zelinkovou a Terezu 
Halaštovou. Takže v pastorační radě farnosti jsou z řad farníků čtyři muži a čtyři ženy.  
Z titulu služby tam přináleží farář a ředitel salesiánské komunity.  
Naši pastorační radu farnosti tedy tvoří deset osob. 
Představení farnosti, uvedení do služby jednoduchým slibem a předáním dekretu 
proběhlo v neděli 18. listopadu při bohoslužbě v 10:00. 
Ustanovující zasedání proběhlo na faře v neděli 25. listopadu od 18 do 20 hodin.  
Byl zvolen místopředseda Zdeněk Konečný, sekretářka Markéta Halaštová. Také jsme 
se rozhodli o častosti setkávání 1x za 2 měsíce, dni setkání – neděli a délce setkání od 
18:00 do 20:00 hodin. Program setkání budeme plánovat ze setkání na setkání. 

Děkuji všem, kdo jste se celého procesu přípravy na volby a voleb zúčastnili.  
Prosíme o stálou modlitbu za nás a naši práci. 

         o. Josef  
 
     
 
 
 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 
V našem regionu byly v lednu 2018 
vykoledovány 2.104.879 Kč, díky čemuž 
jsme mohli pomáhat. 
Z výtěžku minulé sbírky byly, mimo 
jiné, realizovány tyto projekty: 
*Přímá pomoc sociálně potřebným na 
Zlínsku 
*Čtyři kola urychlí cestu ke starým a 
nemocným uživatelům služeb 
*Zahradní terapie zlepší mysl i náladu 
méně pohyblivých seniorů 
*Polohovací postele usnadní rodinám 
péči o imobilní, blízké osoby 

Také ve Fryštáku bude možné 
potkávat skupinky koledníků  

a přispět a pomoci potřebným. 
Dne 2. ledna 2019 při mši svaté pro 

děti v 17 hodin bude udělováno všem 
koledníkům požehnání. Pokladničky  
a potřebné věci ke sbírce se budou 

vydávat také ve středu 2. ledna po mši 
svaté v 18 hodin na faře. 

Děkujeme předem za vaši štědrost a 
milé přijetí koledníků. 

  



volnivol 
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ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO FARNOST 
Dospělé farníky od 20 do 80 roků zvu ke ztišení s Pannou Marií před blížícími se 
Vánocemi v sobotu 15. prosince v 9:00 na faru do sálu. V 9:00 bude první duchovní 
zamyšlení a po něm půlhodinové rozjímání v kostele. V 10:00 bude druhé zamyšlení na 
faře a znovu půlhodinové rozjímání v kostele. Pak bude od 11:00 do 12:00 příležitost ke 
svátosti smíření a po ní odchod domů. 

Na všechny se těší otec Josef a další bratři. 
 

 
ADVENTNÍ NABÍDKA SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 
„I kdyby se Ježíš stokrát narodil do lidských dějin, není to pro tebe k ničemu, nenarodí-li 
se ve tvém srdci“ 
Bude pro něho milé, bude-li čisté. Přijď si ho nechat očistit ve svátosti smíření. Kdy? 
Úterý  18. 12.  17:00 – 19:00   P. Jan Blaha 
Středa  19. 12.  17:40 – 19:00   P. Josef Brtník 
Čtvrtek  20. 12.  17:00 – 19:00   P. Jožka Klinkovský 
 
 
 
BOHOSLUŽBY V ADVENTNÍ DOBĚ 
úterý a čtvrtek  (rorátní)     6:30 
středa  (pro děti)  17:00 
pátek a sobota           18:15 
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VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 
proběhly v neděli 11. listopadu na konci bohoslužby. Každý dospělý účastník 
bohoslužby obdržel volební lístek. Rozdalo se jich 210. Osm se jich vrátilo prázdných, 
202 vyplněných, jeden neplatně. Vás 201 farníků jste vybrali tyto čtyři s tímto potem 
hlasů: Lubomír Fuksa 145, Libor Kučera 125, Markéta Halaštová 110, Zdeněk Konečný 
101. Já jsem jmenoval Davida Odstrčila, Janu Jasenskou, Markétu Zelinkovou a Terezu 
Halaštovou. Takže v pastorační radě farnosti jsou z řad farníků čtyři muži a čtyři ženy.  
Z titulu služby tam přináleží farář a ředitel salesiánské komunity.  
Naši pastorační radu farnosti tedy tvoří deset osob. 
Představení farnosti, uvedení do služby jednoduchým slibem a předáním dekretu 
proběhlo v neděli 18. listopadu při bohoslužbě v 10:00. 
Ustanovující zasedání proběhlo na faře v neděli 25. listopadu od 18 do 20 hodin.  
Byl zvolen místopředseda Zdeněk Konečný, sekretářka Markéta Halaštová. Také jsme 
se rozhodli o častosti setkávání 1x za 2 měsíce, dni setkání – neděli a délce setkání od 
18:00 do 20:00 hodin. Program setkání budeme plánovat ze setkání na setkání. 

Děkuji všem, kdo jste se celého procesu přípravy na volby a voleb zúčastnili.  
Prosíme o stálou modlitbu za nás a naši práci. 

         o. Josef  
 
     
 
 
 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 
V našem regionu byly v lednu 2018 
vykoledovány 2.104.879 Kč, díky čemuž 
jsme mohli pomáhat. 
Z výtěžku minulé sbírky byly, mimo 
jiné, realizovány tyto projekty: 
*Přímá pomoc sociálně potřebným na 
Zlínsku 
*Čtyři kola urychlí cestu ke starým a 
nemocným uživatelům služeb 
*Zahradní terapie zlepší mysl i náladu 
méně pohyblivých seniorů 
*Polohovací postele usnadní rodinám 
péči o imobilní, blízké osoby 

Také ve Fryštáku bude možné 
potkávat skupinky koledníků  

a přispět a pomoci potřebným. 
Dne 2. ledna 2019 při mši svaté pro 

děti v 17 hodin bude udělováno všem 
koledníkům požehnání. Pokladničky  
a potřebné věci ke sbírce se budou 

vydávat také ve středu 2. ledna po mši 
svaté v 18 hodin na faře. 

Děkujeme předem za vaši štědrost a 
milé přijetí koledníků. 

  



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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KURZY ALFA 
Milí přátelé, rádi bychom vás pozvali do kurzů ALFA, které se budou konat v naší 
farnosti na začátku příštího roku. 
JAK KURZY FUNGUJÍ? 
Alfu tvoří série setkání, která se zabývají základními otázkami křesťanské víry, nabízí 
příležitost prozkoumat křesťanskou víru, trvá zpravidla jedenáct týdnů. Každá promluva 
nabídne pohled na víru z jiné perspektivy se záměrem vytvořit prostor k diskusi o 
tématu. Každé setkání se skládá ze tří částí. Každý je srdečně zván. 
JÍDLO lidi spojuje. Platí to i o Alfě. Většina setkání začíná večeří, vytváří skvělou 
příležitost k seznámení a navázání přátelství. 
PROMLUVY jsou připraveny tak, aby zaujaly a inspirovaly k rozhovoru. Zpravidla trvají 
30 minut, přednáší je řečník nebo je lze pustit z videa. Otevírají důležité otázky ohledně 
víry, vykládají základy křesťanství. Probírají se témata jako: Kdo je to Ježíš? Jak najít 
víru? Proč a jak se modlit? nebo Jak nás Bůh vede? 
DISKUSE je asi nejdůležitější součást každé Alfy: příležitost podělit se o úvahy a 
myšlenky k tématu a jednoduše si o tom promluvit v diskusní skupince. Nemusíte říkat 
nic a není nic, co byste říct nemohli (vážně). Je to příležitost poslechnout si reakce 
ostatních a upřímně sdílet svůj vlastní pohled na věc v přátelském a otevřeném 
prostředí. A to vše nezávazně a bezplatně. 
A NĚCO Z HISTORIE KURZŮ 
Alfa začala jako krátký  kurz určený pro křesťany v anglické farnosti Nejsvětější trojice v 
Londýně. V roce 1990 převzal vedení Alfy vikář (původně advokát) Nicky Gumbel. Kurzy 
Alfa vznikly z potřeby probudit „spící víru“. Stejně jako v katolické i v anglikánské církvi 
si před časem položili otázku, jak probudit víru „tradičních věřících“, kteří sice plní 
základní náboženské povinnosti, ale tím jejich aktivita ve vtahu k Bohu a zejména 
nevěřícímu či víru nepraktikujícímu okolí, končí. Tedy kurzy Alfa vznikly pro 
prohloubení a oživení víry věřících a praktikujících křesťanů. Až následně, po obnovení 
víry ve farnosti, začaly být Kurzy Alfa nabízeny i nevěřícím lidem. Dnes se Alfa pořádá 
ve všech větvích světové křesťanské církve včetně katolické, pravoslavné i všech 
hlavních protestantských denominacích. Kurzy Alfa v životě každého věřícího obnovují 
to, co nám osobně i v církvi velmi často chybí, a sice osobní vztah s Bohem. 

„Podle mého názoru ALFA plní fantastický úkol. Vzbuzuje v lidech zájem o víru a 
ukazuje, že víra má modernímu člověku mnoho co nabídnout.“ 

Otec Raniero Cantalamessa – papežský kazatel 
„ALFA bylo to nejlepší, co jsem kdy dělal. Pomohla mi najít odpovědi na zásadní 

otázky a naučila mě jak víru prakticky žít.“ 
          Bear Grylls - dobrodruh 
 
PŘÍŠTĚ: 
Jaká je Alfa?, kalendář setkání s tématy, svědectví. 
Pokud byste se chtěli přihlásit tak můžete volat na číslo 604 568 285,  
psát na e-mail: sylvaodstrcilova@seznam.cz nebo také 
osobně v sakristii kostela Sv. Mikuláše ve Fryštáku.  
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CO JE BETLÉM? (TŘEŠŤSKÉ BETLÉMY) 
Každý z nás, kdo si položí tuto otázku, si představí něco jiného. Mě napadají hned tři 
představy, a to jsem se nad tím pořádně ještě nezamýšlela.  
Většinu z nás, co jezdíme na letní tábor Dobrá Voda, v tu chvíli napadne krásné 
táborové místo, kde jsme trávili nejednu volnou chvíli, ať konzumací něčeho dobrého, 
či se jen chránili před slunečními paprsky. Neboť toto místo jsme pojmenovali 
„betlémem" a přitom je to jen obyčejný stinný kout.  
Další představa je samotné město Betlém v Izraeli, kde se narodil náš Spasitel Ježíš 
Kristus. Město neustálých bojových střetů dvou náboženství, dvou národů, Izraelitů  
a Palestinců žijících na tomto území. Jak smutné! 
A nakonec vidím třetí betlém, ten náš, třešťský, který stavíme ve svých domovech  
a zpřístupňujeme ho návštěvníkům, kteří milují kouzlo ručně vyřezávaných betlémů. 
Chtěla bych vám v několika větách (i když už se o tom několikrát psalo) - pro oživení 
paměti - popsat, co stavba takového betléma obnáší. Já osobně se toho zatím 
nezúčastňuji, ale v naší rodině již několik let staví betlém můj bratr s pomocí otce. 
Jak tedy náš betlém vzniká? Při procházkách do lesa vyhledáváme zajímavé pařezy, 
choroše, sušíme různé květy. Koncem října se vyrazí na různé mechy a zamýšlí se nad 
představou krajiny. Samotná stavba začíná příchodem adventu, většinou o sobotách. 
Vyklidí se garáž, postaví se pódium a z různých bedniček, fošen a prkýnek se vytvoří 
podklad krajiny, tu doplní pařezy, kmeny, díry se vycpou novinami a pomalu se 
mechem dotváří krajina. Později se doplní stromy, choroši, suchými květy, rybníčky, 
potůčky, chaloupkami, městem, ovečkami. 
Nakonec to hlavní, bez čeho by betlém neměl smysl, chlév se Svatou rodinou  
a jednotlivými figurkami - darovníky. Figurku Ježíška do betléma pokládáme před 
Štědrovečerní večeří. S rozsvícenými svíčkami se celá rodina sejde v garáži u betléma  
a za zpěvu písně Narodil se Kristus Pán položíme Ježíška do jeslí, a tím pro nás začaly 
nejkrásnější svátky - Vánoce. 
 
Od 25. 12. 2018 do 2. 2. 2018 vás zveme k návštěvě všech zpřístupněných třešťských 
betlémů i do stálé expozice v bývalé synagoze. Svou návštěvou odměníte píli a lásku, 
s jakou betlémv staví naši betlémáři. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:sylvaodstrcilova@seznam.cz
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PASTÝŘSKÝ LIST (DOKONČENÍ) 
Kde láska vyhasíná, tam se rodina rozkládá. Proto rodiny musejí čerpat tam, kde je zdroj 
lásky. Bůh ji vyprojektoval jako mistrovské dílo lásky, jako znak, symbol a typ každého 
jiného záměru. Pokud On rodinu vytvořil láskou, také On ji může láskou uzdravit. Pokud v 
srdcích členů rodiny žije tato láska, nerodí se neřešitelné problémy, netyčí se 
nepřekonatelné překážky a nemusejí se oplakávat nenapravitelné pády. Rodina se znovu 
stává krásnou, sjednocenou a zdravou, jakou ji Bůh zamýšlel.“ 

K pravému misijnímu snažení po celý Advent Vám ze srdce žehná arcibiskup Jan 

 

SVĚTLO ADVENTNÍHO VĚNCE POSTUPNĚ PROZAŘUJE NÁŠ VŠEDNÍ ŽIVOT 
V adventu si do bytu dáváme adventní věnec, na kterém postupně rozsvěcujeme čtyři 
svíce, které symbolizují Ježíše Krista jako Světlo, které osvěcuje náš všední život. Adventní 
věnec je zároveň i symbolem věnce vítězů. Dáváme si jej proto do bytu s důvěrou v to, že 
se náš život ve spojení s Bohem zdaří, že Bůh scelí a narovná vše zlomené a nalomené v 
našem životě, že nakonec v našem životě zvítězí dobro, láska a světlo... 

VYHLÍŽÍME TOHO, KTERÝ NAPLŇUJE NAŠE NEJHLUBŠÍ TOUHY 
V adventu vyhlížíme Toho, který osvěcuje a proměňuje náš život, a který naplňuje naše 
nejhlubší touhy. Náš život se ale může zdařit jen tehdy, jestliže hledíme na něco většího, 
na Boha, který přebývá v nás a mezi námi a spojuje nás navzájem hlouběji, než to 
dokážou naše city. 

RŮZNÉ STRÁNKY ADVENTU  
V adventu slavíme a očekáváme Kristův příchod. V tomto očekávání máme přicházet i k 
sobě samým. Máme vstoupit do vlastního srdce, v němž již Kristus přebývá. Když do něj 
dospějeme, pak zde zažijeme společenství s Kristem. 
Očekávání Kristova příchodu má různé stránky. Nyní, v tomto okamžiku, čekáme na jeho 
příchod do svého srdce. Očekáváme ale i jeho konečný příchod při konci světa. A čekáme 
také na jeho příchod během svého vlastního umírání. Když zemřeme, svět pro nás končí. 
Tak zažíváme ten příchod, na který nyní čekáme. A tak má Kristův příchod také co do 
činění i s naším umíráním. Jde ale o čekání plné naděje, takové čekání, které rozevírá 
doširoka naše srdce. 
Očekávání Ježíšova příchodu v adventní době může naše srdce rozevřít a osvobodit pro 
to, aby v něm již dnes mohl přebývat Bůh. 
V adventní době říká Bůh každému z nás: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem 
tě tvým jménem, jsi můj“ (Iz 43,1). 

 
 
 

Zpracováno podle knihy Anselm Grun / Leo Fijen:  
Rok, kdy zemřel můj otec,  

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 
 
 
 
 
 
 

FARNÍČEK  12/18                                                                                  - 9 - 

SVATÝ MIKULÁŠ (PATRON NAŠEHO KOSTELA)  
   Mikuláš, světec patřící k těm nejznámějším, se narodil kolem 
   roku 260 v Patrasu v Malé Asii (dnešní jižní Turecko). O jeho  
   rodině a dětství se nám nedochovalo nic, jen poučná epizoda 
   o tom, jak každou středu a pátek pil mateřské mléko pouze  
   jednou denně. Toto vyprávění od životopisce archimandrity  
   Michaela (8. století) v sobě odráží počátky byzantského  
   mnišství. Kolem roku 300 lid v Myře sám zvolil Mikuláše  
   svým biskupem po příkladu svátých Severa, Ambrože   
   a jiných. Velmi pravděpodobnou příčinou biskupské volby   
   z nadšení lidu byla pověst světce lásky. Již citovaný   
   archimandrita Michael připomíná mezi jeho skutky zásah ve  
   prospěch tří děvčat.  
Syn zámožných rodičů Mikuláš se dozvěděl od souseda, že jen pár domů opodál žije 
zchudlý šlechtic se třemi dcerami. To, co jím otřáslo nejvíce, bylo východisko, jež chtěl 
šlechtic zvolit, aby vyřešil finanční tíseň - vydat dcery prostituci. Aby Mikuláš zabránil 
nešťastnému otci uskutečnit tento neblahý plán, zabalil do plátna zlaté mince,  
v nočním čase se odebral pod okno jeho domu a nechal váček potichu sklouznout 
dovnitř. Dovedeme si snadno představit otcovo překvapení a velkou radost z možnosti, 
která se mu naskytla - počestně provdat první dceru. O nějaký čas později Mikuláš svůj 
čin zopakoval a otec mohl provdat i druhou dceru. Předsevzal si však, že dárce 
prozřetelnosti odhalí, a při spánku se snažil zachytit sebemenší hluk. Když zaslechl 
cinkot mincí ve váčku, jenž dopadl na zem již potřetí, běžel ke dveřím a po krátkém 
pronásledování doběhl Mikuláše. Poznal ho, ale Mikuláš šlechtice přiměl, aby slíbil, že 
nic neprozradí. Církevní svět se i prostřednictvím liturgie snažil vyzdvihnout i jeho 
horlivou pravověrnost. Z nejstaršího světcova životopisu (asi 4. století) se nám 
dochovala jedna epizoda. Vypráví o tom, jak tři Konstantinovi úředníci v rámci operace, 
jíž se měla uklidnit vzpoura taifalských žoldnéřů, připluli se svými loděmi ke břehu Malé 
Asie a spustili kotvy v Andriake, kde dopřáli vojákům několik hodin volna. Jeden oddíl 
dorazil k Myře a způsobil výtržnosti. Z nich byli obviněni tři nevinní občané a byli od-
vlečeni na místo popravy. Někteří z lidu se obrátili na biskupa Mikuláše, který mezitím 
přijal tři úředníky, a oznámili mu, co se právě přihodilo a co se chystá. Mikuláš všeho 
nechal a spěšně se vydal na místo, kde se měli údajně nacházet vojáci s odsouzenci. Na 
místo dorazil ve chvíli, kdy se kat chystal nešťastníky štít. Katovu ruku zadržel a zajatce 
osvobodil. Pak se odebral do paláce císařského správce Eustachia a tvrdě mu vyčinil za 
to, jak zneužil situace a za peníze vyměnil tři nevinné lidi. Protože Mikuláš nebyl ani spi-
sovatelem, ani mučedníkem, ani mnichem, nepřitahoval pozornost současníků, avšak 
rozšíření jména Mikuláš v 5. století a svědectví z 6. století ukazují, že jeho kult začal z 
Myry vyzařovat a šířil se po celé říši. Kolem roku 900 se svatý Mikuláš stal 
nejuctívanějším světcem na Východě i na Západě. Kromě toho se ochránce uvězněných 
a odsouzených na smrt, jakož i děvčat na vdávání, díky mnoha zázrakům, kterých 
postupně v jeho životopisech přibývalo, stal i ochráncem námořníků.  

vybral o. Josef 
 

 
 

 

 



Vol 

DOPLNIT 

 

 

DOPL 

 

- 10 -                                                                FARNÍČEK 12/18  

Z HISTORIE POHŘBÍVÁNÍ VE FRYŠTÁCKÉM KOSTELE (3. DÍL) 
V dnešním čísle Farníčku budeme pokračovat v pátrání po pravděpodobných zadavatelích 
stavby pohřební hrobky (krypty) pod presbytářem zdejšího farního kostela.  
Minule jsme se zmínili mj. o pohřebním místě poslední majitelky lukovského panství 
z rodu Nekešů – Lukrecie, po jejíž smrti (1614) převzal hrad Lukov i se všemi majetky její 
manžel Albrecht z Valdštejna.   

Po vypuknutí stavovského povstání v roce 1618, jímž je datován počátek třicetileté války, 
se Valdštejn postavil na stranu císaře, a dostal se proto v nemilost vzbouřené 
protestantské strany. Hned následujícího roku musel proto uprchnout ze země a opustit 
také své zdejší majetky, které byly zkonfiskovány. Lukovské panství bylo přiděleno 
evangelíkovi Janu Adamovi z Víckova (příbuznému Lukrecie Nekešové), který se na 
lukovském hradě také dočasně usadil. Po porážce českých stavů v bitvě na Bílé hoře 
v listopadu 1620 ale musel uprchnout, a Lukov tak opět připadl Valdštejnovi, který se 
však na zdejším panství již neusídlil a hrad spravoval prostřednictvím svého úředníka.  
Jan Adam z Víckova se však na Moravu vrátil a to jako vůdce povstání vzbouřených 
Valachů. Koncem září 1626 se mu podařilo Lukov opět obsadit a držel jej až do října 
následujícího roku, kdy se hradu zmocnila císařská armáda. Ve stejné době pak také mizí 
v pramenech další zmínky o Janu Adamovi. Předpokládá se, že padl někdy v té době 
v bojích Valachů s císařským vojskem.  
    Lukov však mezitím měl již třetím rokem jiného  
    (oficiálního) majitele. Dřívější vlastník Albrecht  
    z Valdštejna se totiž nejpozději v roce 1625 rozhodl  
    svých moravských majetků zbavit, a směnil je proto  
    s císařem za konfiskované statky v Čechách. Císař  
    následně nabídl Lukov jako finanční kompenzaci  
    Štěpánu Schmidovi z Freihofen, neboť u tohoto  
    šlechtice měla dvorská komora značné dluhy v rozsahu 
    400 až 500 tisíc zlatých. Schmid nabídku přijal a  
    lukovské panství převzal přibližně v polovině roku  
    1625. Během několika málo let se tak na Lukově  
    vystřídalo několik držitelů, přičemž žádný z nich zde  
    fyzicky příliš dlouho nepobyl, včetně naposled  
    uvedeného Schmida. U něj si však nemůžeme odpustit 
    alespoň malou historickou odbočku, kterou  
    dokončíme v příštím čísle.                
Štěpán Schmid z Freihofen, Jeho Milosti Císařský rada a říšský pfenigmistr (výběrčí daní), 
jak se tituloval, byl totiž mezi majiteli hradu Lukova bezesporu unikátní postavou. 
Pocházel ze Štýrska, na Moravě se usadil patrně někdy kolem roku 1604, kdy zakoupil 
panství Kunštát. Vynikal velkými schopnostmi v oblasti hospodářství a finančnictví, a byl 
proto uznávanou osobností nejen mezi moravskými stavy, ale také u císařského dvora ve 
Vídni, pro jehož potřeby obstarával různé úvěry. Největším paradoxem přitom bylo to, že 
navzdory dobrým kontaktům s katolickými vládnoucími kruhy byl sám Schmid až do 
konce života pravověrným evangelíkem – luteránem.      
                                Vít Němec 
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PASTÝŘSKÝ LIST K ADVENTU 2018 
Drazí bratři a sestry, vstupujeme do Adventu v roce, kdy na základě výzvy papeže 
Františka věnujeme zvláštní pozornost misiím. Při tom nemáme myslet jen na misie  
v zahraničí, ale i na ty v nejbližším okolí. V adventním čase se připravujeme na příchod 
Spasitele. Pokusme se letos připravit vánoční příchod Božího Syna nejen do svých srdcí, 
ale pomozme pro něho připravit cestu i do srdcí lidí kolem nás. Rád bych upřímně 
poděkoval všem rodinám, které často zvou Pána Ježíše do svého středu jako vítaného 
hosta, které se společně modlí a společně chodí do kostela, kterým záleží na náboženské 
výchově dětí, a kde se taky společně snaží Bohu líbit. Na druhé straně mě mrzí, když 
poměrně často slyším od kněží, že mnohé děti dnes nechodí do náboženství proto, že 
nemají čas, že mají moc kroužků. Ministranti nemohou přijít ani jednou týdně ve všední 
den ministrovat a děvčata zazpívat žalm, protože jsou moc unavení ze školy. Věřím, že 
jejich rodiče to myslí dobře a chtějí dětem dopřát to nejlepší, i když to třeba stojí hodně 
peněz. Ale o tyto rodiny si dělám vážné starosti. Jsou skutečně všechny ty kroužky pro 
děti důležitější než věčná spása? Žádný z rodičů si jistě nepřeje, aby jejich dětem chybělo 
štěstí, nebo skončily ve věčném zavržení. Bojím se ale, že někteří rodiče se tak 
soustřeďují na pozemské štěstí dětí, na svou kariéru, či budoucí kariéru dětí, že 
zapomínají na věčnost. Přitom přátelství s Bohem není jen věcí budoucnosti či věčnosti, 
ale současnosti. Ani dobrá výchova se nemusí vždy podařit, ale pokud dětem ani 
nenabídneme život s Bohem jako to nejdůležitější v životě, nemůžeme se později divit, 
že se tak zvaně spustí se špatnými kamarády. Odborné průzkumy ukazují, že za 
problémy s bulimií či anorexií, za užíváním drog, alkoholu, či za jinými závislostmi 
mladých často nejsou zlí kamarádi, ale nějaká chyba v rodině, ve vztazích, ve výchově. 

Využijme letošního Adventu k tomu, abychom si ujasnili své hodnoty a případně 
změnili svou praxi, pokud zjistíme, že cesta, po které dosud jdeme, nevede k tomu 
pravému cíli. Někdy zjistíme, že dítě má větší radost z toho, když mu věnujeme svůj čas, 
než z drahého dárku, nebo když se nemusí strachovat o rodinné zázemí a bezpečí kvůli 
rozpadu rodiny, když zakouší vzájemnou věrnou lásku obou rodičů. Jiné dítě bude 
šťastné, když dostane dalšího sourozence. Výchova je umění, ale může se mu naučit 
každý, kdo se nechá vychovávat Bohem. Myslete na rodiny vašich přátel, či rodiče 
spolužáků vašich dětí a pokuste se s nimi promluvit, přátelsky je oslovit, vyměnit si s 
nimi zkušenosti a pozvat je mezi sebe. Takový misijní krok bude třeba připravit v 
modlitbě. Vezměte si to jako adventní úkol. Jestli někomu pomůžete ke sblížení s 
Kristem, budou vaše Vánoce o to radostnější. Ale nejde jen o děti. Kolik lidí v našem 
okolí bylo pokřtěno a kdysi i křesťansky vychováno, ale pak se vzdálili...                            
Po letech by se i vrátili, kdyby je někdo pozval do farního společenství, přivedl do kostela 
či doprovodil ke svátostem. Považujte za svou křesťanskou povinnost se o ně zajímat      
a pomoci jim. I to jsou misie. I to patří k adventnímu snažení dětí, mládeže, dospělých     
i seniorů. Připravujte cesty Pánu nejen do svého srdce, ale i k těm, kteří žijí kolem vás. 
Papež František zdůrazňuje, že všichni pokřtění jsou poslaní hlásat evangelium a dělit se 
o dar víry s těmi, kteří víru nemají. Letošní Advent prožijme v duchu misionářského 
poslání a začněme ve své rodině. Chiara Lubichová jednou napsala: „Rodina je 
tajemstvím lásky. Nic jiného než láska rodinu neutváří, nespojuje a nečiní ji rodinou.        
A pokud rodina ve světě ztroskotává, je to proto, že chybí láska.                  

       Dokončení na další straně 
  
 

 



volno 

 

 

 

 

 

 

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, 
ve shonu blížících se vánočních svátků nás nebeský Otec zve k tomu, abychom se na 
chvíli zastavili a připomněli si největší vánoční dar – dar Spasitele celému světu. 
Netradičně prožité čtyři adventní týdny mohou proměnit vánoční svátky v překrásnou 
událost.  Advent znamená příchod – příchod někoho důležitého. Toho, který se stal 
ústřední postavou Vánoc. Advent je tedy časem duchovní přípravy k přijetí Ježíše, 
narozeného v betlémském chlévě před 2000 lety. Je to také název pro celé 
předvánoční období, pro čtyři neděle před Štědrým dnem, kdy máme přemýšlet  
o významu Ježíšova příchodu na naši planetu Zemi. 
V předvánočním shonu uprostřed mnoha věcí, které je třeba zařídit, uprostřed mnoha 
míst, která chceme ještě navštívit, uprostřed mnoha lidí, se kterými plánujeme setkání, 
bývá dosti těžké soustředit se na pravý význam vánoční doby. Rodiče mívají mnoho 
společenských povinností – buď se jich musí účastnit, nebo je sami organizovat. Také 
děti mívají různé aktivity, které vyžadují jejich účast. A tak se chvíle pro setkání celé 
rodiny jen těžko hledá, a když konečně přijde, cítí se každý velice unavený. 
Křesťanská rodina by však měla využít čas adventu jako příležitosti k pokojnému 
rozjímání nad blížícími se událostmi Vánoc. Všichni v rodině by se měli domluvit na 
společně strávené chvíle v každou adventní neděli a zaměřit se v očekávání vánočních 
událostí na příchod samotného Božího Syna na tuto Zemi. Ale jak to prakticky udělat? 
Všem doporučuji každodenní večerní modlitbu u rozsvíceného adventního věnce. Než ji 
začnete, zkuste se úplně ztišit pohledem na plápolající oheň svící. Pak použijte jako 
pomůcku Průvodce adventem a nechte k sobě promluvit Boha, chvíli rozjímejte, pak  
s ním hovořte. Specifickou modlitbou adventu je modlitba Anděl Páně, ve které je 
obsažen počátek dějin spásy skrze Marii. Pozvolná modlitba nám může pomoci 
vstupovat do postoje Mariina, aby i v nás se děla naše spása. V modlitbě rodičů s dětmi 
doporučuji používat některou obrázkovou bibli s příslušnými obrázky. Také vyzývám k 
tvorbě betlémů se vstupy povídání o jednotlivých postavách či prostorách. Může to být 
podnět k učení se rozjímat. I sám adventní věnec může být k tomu podnětem. Zelené 
větvičky v zimě jsou symbolem života a naděje. Přibývající světlo je symbolem toho, 
který je Světlo světa a kdo ho následuje, nechodí v temnotách, ale má světlo života. 
Plnost světla se potom objeví na jediném vánočním stromku (stromě), kde svítí desítky, 
stovky svící a je symbolem Ježíše Krista. Vánoce jsou oslavou narození Božího Syna do 
lidských dějin, které tím získávají nový, Božský rozměr. Už nejsou jenom dějinami 
hrůzných válek, ale také dějinami velkých skutků milosrdné lásky v mnoha podobách. 
Do našich životů vstupuje božský rozměr Křtem. Do letošních Vánoc chci v našem 
krásně obnoveném presbytáři vstoupit s nově začínající tradicí. Na bohoslužbě 
štědrého večera bude sedět před hezkým obětním stolem živá „svatá rodina“ jejichž 
dítě se Křtem nedávno stalo Božím dítětem. Tato rodina na závěr bohoslužby obdaruje 
všechny děti malým dárkem. Na svátek Svaté Rodiny v neděli 30. prosince pak na obou 
bohoslužbách proběhne obnova manželských slibů, aby Boží děti vyrůstaly v prostředí 
„svatých rodin“. Připravme se k oslavě narození Ježíše Krista i na obnovu manželských 
slibů upřímnou očistou svých srdcí ve svátosti smíření. 
K tomu vám všem, milé sestry a bratři vyprošuje Boží pomoc a žehná vám – o. Josef 
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                                                                         KALENDÁRIUM PROSINEC 2018 
  2.12. 1.neděle adventní 
  6.12. Památka svatého Mikuláše   
  7.12. Památka svatého Ambrože  
  8.12. Slavnost neposkvrněného početí Panny Marie 
  9.12. 2.neděle adventní 
13.12. Památka svaté Lucie 
14.12. Památka svatého Jana od Kříže 
16.12. 3.neděle adventní 
23.12. 4.neděle adventní 
24.12. Štědrý den 
25.12. Boží hod vánoční 
26.12. Svátek svatého Štěpána 
27.12. Svátek svatého Jana, apoštola 
28.12. Svátek svatých Mláďátek 
30.12. Svátek svaté Rodiny 
31.12. Silvestr – konec občanského roku 

PROGRAM VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2018 
4. neděle adventní (23. 12.)    8:00 a 10:00 
 
24.12. Štědrý večer – vigilie Narození  16:00 (koledová s živou Svatou Rodinou) 
        22:00  (zpívá chrámový sbor) 
 
25. 12. Narození Páně – Boží hod vánoční  8:00 a 10:00 
 
26. 12. Svatý Štěpán   8:00 a 10:00 
 
Všední dny oktávu Narození Páně   18:15 
 
30. 12. Svátek Svaté Rodiny – obnova manželských slibů 
  8:00     (slavnostním způsobem) 
10:00  (slavnostním způsobem vystoupení z lavic – po manželských párech) 

 

STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z - OD FRANTIŠKA ZÁLOHY 
Ústa zavírej a oči otvírej      české 
Ustupovat před zlem je vlastně jeho podporou   latinské 
Učit lze slovy, vychovávat příkladem    latinské 
Uzda pozlacená nedělá koně lepšího    české 
Učitelka všech věcí je zkušenost     české 
Um bez rozumu, málo platný     ruské 
Věrný přítel je medicínou duše     latinské 
Víno není vinno tím, že se lidé opíjejí    francouzské 
Vůl starší učí orat mladšího     české 
Vrána zůstane černá, i kdybys ji ve sněhu vyválel   české 
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DOPLŇOVAČKA NA PROSINEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vánoce se blíží….viz tajenka  
 Tajenka z minula – chromatika     
           Připravil: František Záloha 
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UZÁVĚRKA PRO VAŠE PŘÍSPĚVKY VŽDY DO 20. DNE V MĚSÍCI          
VYŠLO 1. 12. 2018 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 
16. ROČNÍK - PROSINEC 2018 - ČÍSLO 177 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Legenda: 
1. Výrobce piva. - 2. Vepři. - 3. Spodní část místnosti. - 4. Husopaska. - 5. 
Opak levice. – 6. Změna. - 7. Polovina ze stovky. - 8. Dopravní stavba. – 9. 
Čas oběda. – 10. Směniti za peníze. – 11. Malý vodní tok. – 12. Parkoviště 
lodí. – 13. Ruční zbraň. – 14. Pracovati s pilníkem. – 15. Dostaviti se pěšky. – 
16. Plocha na obdělávání. – 17. Zfalšovaný výrobek 
 

 
 

 

 

POKOJNÝ ADVENT  
A POŽEHNANÉ 

VÁNOČNÍ SVÁTKY  
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REDAKCE PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM POKOJNÉ PROŽITÍ ADVENTU, 
POŽEHNANÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ, RADOST Z NAROZENÍ KRISTA 

A DO NOVÉHO ROKU 2019 HODNĚ ZDRAVÍ A BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ. 
 

TAKÉ DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE V UPLYNULÉM ROCE PODÍLELI 
NA NAŠEM FARNÍM ZPRAVODAJI A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI.. 
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