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Svatá Ludmilo, přimlouvej se za náš národ. 
Josef –  

 

TEST – BIBLICKÁ ŘEMESLA 
Dokážete správně odpovědět na otázky týkající se řemesel v Bibli? 
 
Čím byl údajně evangelista Lukáš? 
*Kol 4, 14 
Jakému řemeslu se vyučil Pavel? 
*Sk 18, 3 
Čím byl Izákův syn Ezau? 
*Gn 25, 27 
Čím byl podle biblického vyprávění Kain? 
*Gn 4, 2 
Jaké zaměstnání měl Zacheus, který bydlel v Jerichu? 
*Lk 19, 1-2 
Čím se živil Ondřej, bratr Šimona Petra? 
*Mt 4, 18 
Co dělal David před pomazáním za krále? 
*1 Sam 16, 11-13 
Jakou práci dělala žena, která se jmenovala Tabita, což v překladu znamená 
srnka? 
*Sk 9, 39 
Čím byla biblická žena Šifra a její kolegyně Púa? 
*Ex 1, 15 
Jaké zaměstnání měla Demetrios, který vyráběl chrámečky bohyně Artemis? 
*Sk 19, 24 
 
Nápověda: * biblická citace 
Celník, lékař, lovec, pasák ovcí, porodní bába, rybář, švadlena, výrobce 
stanů, zemědělec, zlatník (stříbrotepec). 
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Žehná 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, 
jsou za námi opět dva měsíce prázdnin a dovolených za poznáváním krás přírody  
i lidského tvoření, především v naší zemi. Na začátku prázdnin jsem se salesiánskými 
bratry měl možnost poznávat krásy Moravského Krasu. Úžasná příroda a v ní vsazené 
krásné stavby – gotický chrám a synagoga v Boskovicích, moderní kostel svatého Josefa 
v Senetářově a úchvatná vnitřní moderní úprava kostela v Jedovnicích a barokní perla 
Moravy ve Křtinách. Třeba se tam ještě letos nebo příští rok na jaře vypravíme s naší 
farností. 
Potom jsem byl s ministranty týden na Znojemsku, mě milém krásném Podyjí. Byli jsme 
tam už potřetí, ale objevovali jsme i nová místa, například: Králův Stolec na Dyji, klášter 
Křižovníků na Hradišti nad Znojmem, kapli svatého Eliáše a Josefa tamtéž, klášter  
a kostel redemptoristů v Tasovicích, odkud pocházel svatý Klement Maria Hofbauer, 
apoštol Vídně a Varšavy. A také mohutný kostel svatého Josefa v Jevišovicích, kde jsme 
měli bohoslužbu s panem farářem a kluci s nadšením ministrovali. A krásný byl také 
výlet z Čížova od kusu zachovalé „železné opony“ do Hardeggu a zpět. 
Potom jsem dával v DISu duchovní cvičení skupině salesiánů spolupracovníků a pak 
jsem jako loni navštívil se skupinkou konvertitů z Prahy krásná místa v blízkosti Pálavy. 
A opět zněla modlitba „Hospodine, jak úžasná jsou tvoje díla.“ 
Udělejte si také zpětné ohlédnutí a vzdejte Bohu chválu! 
A nyní vstupme do reality nového školního a pastoračního roku.  
Začneme ho první bohoslužbou pro děti ve středu 1. září. Pak bude duchovní cvičení 
pro naše farníky na faře a současně budeme prožívat novénu ke svaté Ludmile, světici 
měsíce září i celého roku. Potom je před námi „Staříčkova pouť“ a Den farnosti, o 
kterém se dočtete na jiném místě. A také jsme vstoupili minulou neděli do 
čtyřicetidenního modlitebního období za dobrý průběh i výsledek říjnových voleb. 
Rovněž začnou nové pastorační aktivity naší farnosti. O tomto všem se dočtete na 
dalších stránkách Farničku. 

Všem vám žehnám k živé, žité víře 
Váš otec Josef. 

 

STAŘÍČKOVA POUŤ 2021 
     
    V neděli 19. září prožijeme naši farní pouť tradiční  
    bohoslužbou u Staříčkovy busty. Hlavním   
    celebrantem mše svaté v 9 hodin bude nám dobře  
    známý P. František Bezděk a kazatelem Vladimír  
    Kopřiva. Ten byl se skupinou salesiánských   
    koadjutorů na pouti v rodišti P. Ignáce Stuchlého  
    a velmi hezky ji slovně doprovázel. 
Odpoledne pak prožijeme na farním dvoře „Den farnosti“, kdy se představí jednotlivá  
společenství, řeknou nám něco o své službě a také vyzvou ostatní k zapojení se do 
života naší farnosti.  
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                                                                         KALENDÁRIUM ZÁŘÍ 2021 
  3.9. Památka svatého Řehoře Velikého   
  5.9. 23. neděle v mezidobí 
  8.9. Svátek Narození Panny Marie 
12.9. 24. neděle v mezidobí 
13.9. Památka svatého Jana Zlatoústého 
14.9. Svátek Povýšení svatého kříže 
15.9. Památka Panny Marie Bolestné 
19.9. 25. neděle v mezidobí – Staříčkova pouť 
21.9. Svátek svatého Matouše 
26.9. 26. neděle v mezidobí 
27.9. Památka svatého Vincence z Paula 
28.9. Slavnost svatého Václava 
29.9. Svátek svatých Michaela, Gabriela, Rafaela 
 

NAŠI BISKUPOVÉ PÍŠÍ K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
Při svém jednání na Velehradě vydali čeští a moravští biskupové prohlášení k říjnovým 
parlamentním volbám: Na podzim nás čekají parlamentní volby. Nejsou jen jedněmi  
z mnohých, každé volby jsou jedinečné a důležité, možná něčím významné  
a přelomové, protože zajišťují naší zemi další směřování. 
Kardinál František Tomášek - blahé paměti - prohlásil v listopadu 1989: „V této důležité 
hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně 
národa.“ Opakujeme tato jeho slova jako závazek, který trvá. Katolická církev v této 
zemi chce i v tomto okamžiku stát na straně národa. Co to ale znamená dnes, více než 
třicet let po sametové revoluci? Znamená to, že jestliže jsme křesťané - katolíci, máme 
být také dobrými občany a sousedy. Pro dobro naší země chceme udělat všechno, co 
můžeme. Je třeba jít k volbám. Křesťan by neměl volit jen podle osobních preferencí, 
ale měl by mít vždy na zřeteli obecné dobro, a tím i křesťanskou lásku k bližnímu.  
Je třeba dobře rozmýšlet nad volebními programy a prohlášeními, abychom  
nepodporovali ty, jejichž úmysly jsou v rozporu s katolickým učením, například  
v oblasti morálky, spravedlnosti či záměry Stvořitele s člověkem. Dále je důležité 
autenticky žít křesťanský život a poctivě pracovat. V neposlední řadě pak je naší 
čestnou povinností modlitba za naši zem a všechny, kteří zde žijí. Proto, sestry a bratři, 
nyní vyzýváme k tomu, abychom přispěli k obnově naší země osvědčenými prostředky: 
modlitbou a postem. Čtyřicet dní před volbami se vytrvale modleme za jejich dobrý 
výsledek. Může se tak například dít společnou modlitbou desátku růžence „Který 
Ducha Svatého seslal" ve farnostech či v rodinách, přímluvami za dar moudrosti pro 
voliče i kandidáty během bohoslužeb, stejně jako při společné modlitbě doma. První 
pátek v měsíci říjnu by bylo velmi vhodné se společné postit na tento úmysl. Kromě 
těchto podnětů je samozřejmé možné ve prospěch budoucnosti naší země udělat 
mnoho dalšího, kreativitě se meze nekladou.  
K dobré a zodpovědné volbě podpořené duchovním úsilím Vám ze srdce žehnáme! 

    www.cirkev.cz 
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NABÍDKA KNIH - STÍN OTCE - JAN DOBRACZYNSKI 
Polský spisovatel Jan Dobraczynski ve své knize Stín otce vypráví formou románu život sv. 
Josefa. Podmanivý obraz stínu definuje postavu sv. Josefa, který je ve vztahu k Ježíši 
pozemským stínem nebeského Otce. Otcem se člověk nerodí, nýbrž se jím stává. Nelze se 
jím stát pouhým přivedením dítěte na svět, nýbrž zodpovědnou péčí o ně. Pokaždé když 
na sebe někdo vezme zodpovědnost za život někoho druhého, stává se tak v určitém 
smyslu jeho otcem. Být otcem tedy znamená připravit dítě na život, na realitu. Nikoli je 
zadržovat a věznit, nikoli vlastnit, nýbrž naučit ho rozhodování, svobodě a hledáním 
řešení. Josefovo štěstí nespočívá v logice sebeobětování, nýbrž sebedarování. V tomto 
člověku nikdy nezachytíme frustraci, nýbrž důvěru. Tam, kde povolání k manželství, 
celibátu či panenství nedosáhne zralosti sebedarování a zastaví se u pouhé logiky oběti, 
se namísto znamení krásy a radosti lásky může stát výrazem neštěstí, smutku a frustrace. 
Otcovství, které nepodlehne pokušení žít život dětí, otevírá netušené obzory. Každé dítě  
v sobě vždy nese tajemství, je originálem, který se může ukázat jen s pomocí otce, který 
respektuje jeho svobodu. Takový otec si je vědom, že jeho vychovatelská činnost jednou 
skončí, a naplní své otcovství tehdy, když se stane „zbytečným, kdy zjistí, že dítě je 
samostatné a ubírá se životní cestou samostatně. Tehdy se ocitne v situaci Josefa, který 
vždycky věděl, že ono dítě nebylo jeho, ale bylo mu svěřeno do péče. To je v podstatě to, 
co Ježíš dává na srozuměnou slovy: „Nikomu na zemi nedávejte jméno „otec", jenom 
jeden je váš otec a ten je v nebesích" (Mt 23,9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučujeme i další knihy z našeho knižního koutku: 
O Boží otcovské lásce s Karlem Řeřebkem, O otcovství s Józefem Augustynem. 
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NABÍDKA PASTORAČNÍCH AKTIVIT FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI 
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Náboženství dětí základní školy bude obdobné jako v loňském roce. Děti první až třetí 
třídy budou vyučovány ve škole v pondělí mezi 12 až 14 hodinou. Od čtvrté do deváté 
třídy bude výuka na faře v Katechetické místnosti opět v úterý a ve středu. Rozvrh bude 
upřesněn v ohláškách. Vyučování začne v pondělí 20.9. 2021. 
Prosíme o urychlené přihlašování dětí. Přihlášky jsou v kostele a budou také dány ve 
škole. 
PŘÍPRAVA DĚTÍ S RODIČI NA PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ 
Rodiče mají být svým dětem prvními svědky víry slovem i životem. Proto jim patří úkol i 
výsada připravit své děti k prvnímu setkání s Bohem, milosrdným Otcem ve svátosti 
smíření a s Ježíšem Kristem v eucharistii - ve svátém přijímání. Podle směrnic biskupské 
konference pro katechezi se předpokládá předchozí náboženská výuka ve škole nebo ve 
farnosti. Učebnice třetí třídy má zaměření k přípravě na tyto dvě svátosti. Tím je 
prakticky určen věk dítěte. Výjimky jsou možné po osobní domluvě s farářem. Příprava 
bude mít dvě fáze. První budou setkání jednoho z rodičů s farářem, která budou jednou 
za měsíc v pondělí večer. První setkání bude 15. 11. v 18. hodin katechetické místnosti 
na faře. Druhá fáze bude blízká příprava rodičů s dětmi ve středu po bohoslužbě pro 
děti. Ta začne dva měsíce před slavností prvního svatého přijímání, které bude v neděli 
8. 5. 2022 v 10.00. 
KATECHUMENÁT 
Katechumenát je příprava nepokřtěných dospělých na přijetí svátosti křtu, biřmování a 
eucharistie a tím samozřejmě také ke křesťanskému způsobu života. Také se mohou 
přidat i ti, kteří byli jako děti pokřtěni, ale nebyli vedení k životu z víry v Ježíše Krista a 
chtěli by vstoupit s ním do vztahu i svátostným způsobem skrze svátost smíření a 
eucharistii. Přihlásit se můžete osobně u faráře Josefa Brtníka během měsíce září.  
PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ (P. JOSEF BRTNÍK, P. JAN BLAHA) 
K přípravě na přijetí svátosti biřmování je možné se již přihlašovat v sakristii. První 
schůzka pro všechny přihlášené bude v neděli 11. října v 18.00 na faře. Na této schůzce 
budou zájemci rozděleni do dvou skupin podle věku: 
Mladší 18 let - dvouletá příprava. Probíhat bude v pátek od 19.30 cca 1x za 14 dní. 
Součástí přípravy jsou i 2 víkendové pobyty ročně mimo Fryšták. Přihlašovat se mohou 
mladí lidé od 14 let. Je důležité, aby se jednalo o jejich vlastní rozhodnutí – sami se 
zapíší! 
Starší 18 let - jednoroční příprava. Setkáni budou dle domluvy. Konkrétní den se domluví 
na první schůzce v neděli 10. října v 18.00 na faře. 
PŘÍPRAVA RODIČŮ NA KŘEST DÍTĚTE 
Společná příprava rodičů na křest dítěte je zpravidla v sobotu v 16.00 před křestní 
nedělí. Společné křty dětí budou pravidelně první neděli v měsíci při bohoslužbě v 10.00. 
Výjimky z pravidla jsou z rozumných důvodů možné. Je vhodné se na křest co nejdříve 
domluvit s farářem. Pro ty, kdo nejsou oddáni nebo oddáni jen civilně je příprava delší. 
Dále je třeba vybrat vhodného kmotra a pořídit křestní roušku a svíci. 

 
o. Josef 

  
 
 

  



VOLNO 

    Zatím volno 

DOPLNITdopln  

 

- 4 -                                               FARNÍČEK 9/21  

PASTORAČNÍ AKTIVITY 2021 
PŘÍPRAVA NA KŘESŤANSKÉ MANŽELSTVÍ 
Velice se osvědčuje dvoufázová příprava. Má dvě části. Jedna se nazývá „vzdálená 
příprava" a druhá „blízká nebo bezprostřední." Vzdálená příprava může začít, když 
chlapec a dívka začnou vnímat svou známost jako vážnou a začínají spolu hovořit  
a uvažovat o manželství, do něhož chtějí vstoupit třeba za rok. Tuto přípravu je možno 
absolvovat buď v pastoračním středisku ve Zlíně, nebo v konkrétní rodině, kde se schází 
několik měsíců maximálně pět párů snoubenců.  
V obojí formě se probírají tato témata: 
1. Jak katolická církev chápe manželství, 
2. Psychologie partnerského vztahu,  
3. Vztahy k rodičům, přátelům a okolnímu světu,  
4. Konflikty a jejich řešení,  
5. Jak prožívat v manželství vztah k Bohu,  
6. Manželství a sexualita,  
7. Odpovědné rodičovství,  
8. Obsah manželského slibu, průběh svatebního obřadu. 
Blízká příprava obnáší několik setkání s knězem, který se snoubenci uskutečňuje 
především náboženskou a duchovní přípravu. Týká se to křesťanské víry, života z víry 
všeobecně, pak z křesťanského pohledu na manželství a rodičovství a praktického 
pohledu a domluvy na vlastní svatební obřad. Na tuto přípravu je třeba se přihlásit  
u kněze v místě sňatku půl roku před svatbou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UVEDENÍ DO DUCHOVNÍ ČETBY NEDĚLNÍCH TEXTŮ PÍSMA 
Leictio divina je jeden z velice osvědčených způsobů četby Písma, který byl praktikován v 
prvních staletích křesťanství v klášterech. Pak upadl v zapomenutí. K životu jej přivedl pro 
všechen Boží lid vynikající biblista a pozdější arcibiskup milánský Carlo Maria Martini. 
Jeho kolega biskup říká: "Díky Martinimu i každá babička v té nejposlednější vesnici v 
milánské arcidiecézi denně čte a rozjímá Boží slovo a žiie z něho!" My ho zčásti 
používáme v malém společenství i v našem Uvádění do duchovní četby Písma o prvních 
pátcích v měsíci. Budou pokračovat 3. září v 19.10 v malé skupince. Lectio má tyto fáze: 
Vzývej Ducha svatého, Čti Písmo, Rozjímej Písmo, Modli se s Písmem, Kontempluj, Uváděj 
do života. My používáme první čtyři kroky. 

   Zveme vás k tomuto setkávání - o. Josef 
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Odtud ovlivňuje české dějiny Mlada a Kunhuta podobně jako později Anežka. Zase 
jsme tu svědky oné celistvosti Ludmilina života. Zakládá totiž jak tradici rodinou, tak 
tradici kláštera Jiřského, jež se v mnoha postavách propojují. Tradice ludmilská tu však 
zasahuje ještě dál a rysy Ludmiliny samozřejmosti i její knížecí důstojnosti nalezneme  
v mnoha ženských postavách českých dějin. Jedním dokladem ludmilské tradice  
v celém českém ženství je zarážející vzdělanost žen. Druhým dokladem ludmilských 
momentů českého ženství vůbec je vědomí o roli babičky v uchování kontinuity 
rodiny i národního povědomí. Vidí-li národ v Ludmile především babičku svatého 
Václava, ukazuje to k něčemu velmi závažnému. Moderní doba nám v mnohém zakrývá 
základní smysl slov. Musíme se proto ptát, kdo to byl a je babička a jakou roli hraje  
v našem životě. Výborným příkladem významu babičky je dílo Boženy Němcové, které 
samo o sobě říká vše. Ale uveďme zde, co je v rámci našich úvah důležité. 
Babička je ta, která babí, a babit znamená vést porod. Babička je hlavní nositelkou 
tradice a má větší roli v uchování kontinuity než matky. Babička má čas, a proto může 
vnukům více vyprávět. Může vyprávět více také proto, že více pamatuje, zná více 
předchozích dějů a díky svým prarodičům pamatuje očité svědky dějů nám už velmi 
vzdálených, téměř se ztrácejících. To jsou ta veliká tajemství starých babiččiných truhel. 
Babička konečně reprezentuje klid založený ve zkušenosti. V mnoha jazycích je 
babička označována jako „stará matka“ či „velká matka“. Ukazuje to k jakémusi 
prohlubovanému mateřství. Klín babičky je pro dítě možná útěšnějším než klín matčin, 
i když je to klín, který nenasytí tělesný hlad. Babička je pramatka, je zosobněním našich 
nejvzdálenějších počátků, je reprezentantkou matky země, z níž jsme vzešli. K obrazu 
babičky patří konečně i to, že se nám jaksi ztrácí a že sedává u ohně. Je vskutku 
tajemstvím, kdo komu dodává teplo, zda plameny stařence či babička rodinnému 
krbu. Všechno to shledáváme v postavě kněžny Ludmily. Stojí u zrození našeho 
křesťanství, vypráví o dějinách ještě pohanských, moudře radí, vede nás k lásce k zemi, 
v níž žijeme a které patříme. Její příběh je náhle přerušen. Její moudrost se rychle 
ukáže jako smrti uniklá, když Václav, plod její péče, posvětí český knížecí trůn.  
Kněžna Ludmila je babičkou naší země a tak k ní můžeme přicházet. Je také jisté, že  
budeme-li ji opomíjet, nedočkáme se lepších časů, protože jenom ona nás může 
naučit poctivému a uctivému životu a vychovat nám pravého vladaře. Nelze totiž 
nikdy zapomenout, že je to naše kněžna, paní a vladařka, která svými činy rozhodovala 
situace pro národ zcela zásadní. Ludmila je kněžnou milující svůj lid a náleží jí úcta  
i láska celého národa. 

(Z knihy Čechy a jejich svatí od Petra Piťhy ve zkrácené podobě.  
Celý text si můžete přečíst na farním webu.) 
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NOVÉNA KE SVATÉ LUDMILE 
devět dnů modliteb ke svaté Ludmile na podkladě Ježíšových 
blahoslavenství bude v kostele každý den od 18 hodin. 
 
Devět dní budeme rozjímat a modlit se v kostele nad těmito tématy: 
 
1.den úterý  7.9.   18.00  –  CHUDÍ V DUCHU 
2.den  středa  8.9.   18.00    –  PLAČÍCÍ 
3.den  čtvrtek 9.9.  18.00  –  TIŠÍ 
4.den  pátek  10.9.  18.00   –  ŽÍZNÍCÍ PO SPRAVEDLNOSTI 
5.den  sobota 11.9.  18.00    –  MILOSRDNÍ 
6.den  neděle 12.9.  18.00   –  ČISTÉHO SRDCE 
7.den  pondělí 13.9.  18.00   –  TVŮRCI POKOJE 
8.den  úterý 14.9.  18.00   –  PRONÁSLEDOVANÍ 
9.den  středa  15.9.   18.00   –  NEBEM ODMĚNĚNÍ 
 
Po celou novénu budeme prosit za náš národ v duchu slov závěrečné 
prosebné modlitby, z níž zvláště vyjímáme tato slova:  
„Naše svatá kněžno Ludmilo, tys odmítla temnotu pohanské 
bohoslužby, když jsi poznala světlo Kristova evangelia. Proto se 
skláníme před tvou statečností, oslavujeme tvou věrnost a ve 
zkroušenosti svých duší voláme: vyprošuj našemu národu svornost, 
jednotu, návrat k Bohu a vítězství dobra a spravedlnosti…“ 

 
PŘIJĎTE VČAS A V HOJNÉM POČTU 

POZVÁNKA 
Městská knihovna Fryšták Vás zve na besedu se vzácným hostem. 
V neděli 26. září od 16.30 se v sále Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku 
představí se svou přednáškou o vztahu člověka k víře, k životnímu 
prostředí a celému lidskému pokolení známý biolog, přednosta Ústavu 
etiky a kněz 

 
MAREK „ORKO“ VÁCHA. 
 
Vstup je volný. 
Těší se na Vás organizátoři akce. 

 
 
 

FARNÍČEK  9/21                                                                                                                                    - 5 -  

             PAPEŽ FRANTIŠEK –  S BOHEM NENÍ NIC ZTRACENO 

MALÝ KRŮČEK PRO ČLOVĚKA… 
Když stanul člověk na Měsíci, byla vyslovena věta, která se stala slavnou: „Malý krůček 
pro člověka, velký skok pro lidstvo.“ Lidstvo vskutku dosáhlo historického úspěchu.  
My ale slavíme nekonečně větší počin, totiž Nanebevzetí Panny Marie. Madona stanula 
v ráji, neodebrala se tam jenom duchem, nýbrž i tělem. Tento krok drobné nazaretské 
ženy byl pro lidstvo velkým skokem vpřed. Málo je platné procházet se po Měsíci, 
nežijeme-li jako bratři na Zemi. Avšak to, že jedna z nás tělesně přebývá v Nebi, nám 
všem dává naději: chápeme, že jsme drahocenní, určení ke vzkříšení. Bůh nenechá 
zaniknout naše tělo v nicotě. S Bohem není nic ztraceno! V Marii je dosaženo cíle, a my 
máme před očima důvod, proč putovat: nikoli proto, abychom získávali tady dole věci, 
které pominou, nýbrž abychom získali tam nahoře vlast, která potrvá navždy. 
DOBRÁ RADA NA CESTU 
Co nám radí naše Matka Maria? Říká: „Velebí má duše Pána“ (Lk 1,46). Zvykli jsme si 
slyšet tato slova, takže možná už nevnímáme jejich smysl. Velebit znamená doslova  
„činit velkým“. Maria „zveličuje Boha“, nikoli problémy, které jí v té chvíli také 
nechyběly. Kolikrát jen se však necháváme zavalovat problémy a pohlcovat strachem! 
Maria nikoli, protože pokládá za primární životní veličinu Boha. Odtud se rodí radost, 
nikoli z absence problémů, které vždy přijdou. Rodí se z přítomnosti Boha, který nám 
pomáhá a je nám nablízku. Bůh je totiž veliký, a shlíží především na nepatrné. Jsme 
jeho slabost lásky. Pán činí zázraky s nepatrnými, s těmi, kteří se nepovažují za 
velikány, nýbrž dávají v životě prostor Bohu. On prokazuje milosrdenství těm, kteří mu 
důvěřují, a povyšuje pokorné. Maria za to Boha chválí. 
SRDCE SE ROZŠIŘUJE A RADOST ZVĚTŠUJE 
Nezapomínáme my Boha chválit? Děkujeme mu? Pokud totiž zapomínáme na dobro, 
srdce zakrňuje. Když však jako Maria pamatujeme na veliké věci, které činí Pán, pak 
děláme velký krok vpřed. Jednou za den říci: „Velebím tě, Pane!“ je drobná modlitba 
chval. Touto drobnou modlitbou se srdce rozšiřuje a radost zvětšuje.  
Prosme Boha o milost začínat každý den pohledem k nebi, k Bohu… 

Z promluvy papeže Františka na slavnost Nanebevstoupení Panny Marie 15.8. 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



svolnivol 
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APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE FRANTIŠKA „LÁSKA K PÍSMU SVATÉMU“ 
(U PŘÍLEŽITOSTI 1.600 LET OD SMRTI SVATÉHO JERONÝMA) 

 
JERONÝM A PETRŮV STOLEC 
Svatý Jeroným měl vždy zvláštní vztah k městu Římu. Řím mu byl duchovním přístavem, 
do něho se stále znovu vracel, v Římě se mu dostalo humanitního vzdělání a byl 
formován jako křesťan; je římským člověkem. Propojení s Římem se ukazuje zvláště v 
jazyku města, v latině. Jeroným se stal mistrem a podporovatelem latiny. Především 
však byl spojen s římskou církví a zejména s Petrovým stolcem. Ikonografická tradice 
ho anachronicky znázorňuje v kardinálském purpuru, aby tak poukázala na jeho 
příslušnost k římským kněžím po boku papeže Damase. 
V Římě začal s revizí překladu. Když ho pak závist a nepochopení přinutily Řím opustit, 
zůstal provždy těsně spojen s Petrovým stolcem. 
Církev byla pro Jeronýma úrodnou půdou, ve které Kristova setba přináší bohaté plody. 
V neklidné době, ve které byla nesešívaná suknice církve často trhána rozkolem mezi 
křesťany, vnímal Jeroným Petrův stolec jako pevný bod: „Podobně jako nenásleduji 
nikoho jiného než Krista, cítím se ve společenství víry spojen s Petrovým stolcem.  
Vím, že Kristova církev je postavena na tomto základu.“ Uprostřed sporů s ariány píše 
papeži Damasovi: „Kdo neshromažďuje s tebou, rozptyluje. Kdo se nedrží Krista, drží se 
Antikrista.“  
Proto také dokáže říct: „Kdo je spojen s Petrovým stolcem, je spojen i se mnou!“ 
Svatý Jeroným byl často zapojen do zahořklých sporů o víru. Ve své lásce k pravdě  
a horoucí obraně Krista přeháněl někdy násilnými výrazy ve svých dopisech a spisech. 
Jeho život byl však zaměřen k dosažení pokoje: „Také já chci pokoj, netoužím jen po 
něm, ale prosím o něj. Ale pomýšlím na Kristův pokoj, na pravý pokoj, na mír beze 
zbytků nenávisti, na mír, který v sobě neskrývá zárodek války, na mír, který 
nepodrobuje protivníky, ale na takový, který je sjednocuje jako přátele.“ 
Náš svět potřebuje více než jindy lék milosrdenství a společenství. Dovolte mi 
zopakovat ještě jednou: Vydávejme svědectví bratrského společenství, které se stane 
přitažlivým a osvěcujícím. „Podle toho poznají všichni, že jste moji učedníci, budete-li 
mít lásku jeden k druhému“ (Jan 13,35). Právě o to Ježíš neustále prosil Otce: „Ať jsou 
všichni jedno (...) v nás (...), aby svět uvěřil“ (Jan 17,21).  

 
*** 

 
Bože, tys otevřel mysl svatého Jeronýma, aby rozuměl Písmu svatému a zamiloval si 
ho celým svým srdcem; naplň i nás láskou k tvému slovu, aby bylo naším stálým 
pokrmem a zdrojem života. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on 
s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
 

vybral o. Josef 
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SVATÁ LUDMILA – 1.100 LET  
 

Mnohé přemyslovské ženy, které nežily životem klášterním, nesou rysy 
Ludmiliny a mnohé i cizí abatyše Svatojiřské uchovávají ludmilskou tradici. Jedním 
dokladem ludmilské tradice v celém českém ženství je zarážející vzdělanost žen. 
Druhým dokladem ludmilských momentů českého ženství vůbec je po mém soudu 
vědomí o roli babičky v uchování kontinuity rodiny i národního povědomí. K velikosti, 
ba ke svatosti Ludmilině patří i to, že v této důležité roli plně obstála. Bylo by jistě 
moudré učinit ji výsostným archetypem babičky. 

Musíme se proto ptát, kdo to byl a je babička a jakou roli hraje v našem životě. 
Babička, jak říká české slovo samo, je ta, která stojí u našeho zrození. Babička je ta, 
která babí, a babit znamená vést porod. Babička je hlavní nositelkou tradice a má větší 
roli v uchování kontinuity než matka. Může vyprávět více také proto, že více pamatuje, 
zná více předchozích dějů a díky svým prarodičům pamatuje očité svědky dějů nám už 
velmi vzdálených, téměř se ztrácejících. Babička konečné reprezentuje klid založený ve 
zkušenosti. Je mnoho věci, které matka musí kárat, babička je laskavě a s úsměvem 
přejde. Proto je mnoho věci, o nichž cítíme, že s matkou nejde dobře hovořit, ale které 
můžeme s důvěrou svěřit babičce. V mnoha jazycích je babička označována jako „stará 
matka” či „velká matka”. Klín babičky je pro dítě možná útěšnější než klín matčin, i když 
je to klín, který nenasytí tělesný hlad. Babička je pramatka, je zosobněním našich 
nejvzdálenějšich počátků, je reprezentantkou matky země, z níž jsme vzešli a do níž 
budeme pochovaní. K obrazu babičky patři konečně i to, že se nám jaksi ztrácí a že 
sedává u ohně. Je vskutku tajemstvím, kdo komu dodává teplo, zda plameny stařence 
či babička rodinnému krbu. Všechno toto shledáváme v postavě kněžny Ludmily. Stoji u 
zrození našeho křesťanství, vypraví o dějinách ještě pohanských, moudře radí, vede nás 
k lásce k zemi, v níž žijeme a které patříme. Její moudrost se rychle ukáže jako smrti 
uniklá, když Václav. plod její peče posvětí český knížecí trůn. 

Kněžna Ludmila je babičkou naši země a tak k ní můžeme přicházet Je také jisté, 
že budeme-li ji opomíjet, jak je nyní zvykem činit starým lidem a babičkám, nedočkáme 
se lepších časů. protože jenom ona nás může naučit poctivému a uctivému životu a 
vychovat nám pravého vladaře. Nelze totiž nikdy zapomenout, že je to naše kněžna, 
paní a vladařka, která svými činy rozhodovala situace pro národ zcela zásadní. Ludmila 
je kněžnou milující svůj lid a náleží ji úcta i láska celého národa. 

*** 
Milé matky, babičky i prababičky, 

co nejvíce vstřebejte do své mysli a svého srdce tato bohatá a hluboká slova Petra 
Piťhy ze závěru pojednání o svaté Ludmile z jeho vzácné knihy Čechy a jejich svatí. 
Dětem můžete číst o svaté Ludmile, Václavovi a dalších našich svatých z knihy Ivana 
Renče (syna Václava Renče) Kytice z královské zahrady. 
 A nyní – celý měsíc září – se modlete MODLITBU K NAŠÍ MATCE VÍRY „Svatá 
kněžno Ludmilo, tys byla po tisíc let…“ a také se připojte k novéně k ní, která bude 
v kostele. 

vybral o. Josef 
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vybral o. Josef 
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dokladem ludmilské tradice v celém českém ženství je zarážející vzdělanost žen. 
Druhým dokladem ludmilských momentů českého ženství vůbec je po mém soudu 
vědomí o roli babičky v uchování kontinuity rodiny i národního povědomí. K velikosti, 
ba ke svatosti Ludmilině patří i to, že v této důležité roli plně obstála. Bylo by jistě 
moudré učinit ji výsostným archetypem babičky. 

Musíme se proto ptát, kdo to byl a je babička a jakou roli hraje v našem životě. 
Babička, jak říká české slovo samo, je ta, která stojí u našeho zrození. Babička je ta, 
která babí, a babit znamená vést porod. Babička je hlavní nositelkou tradice a má větší 
roli v uchování kontinuity než matka. Může vyprávět více také proto, že více pamatuje, 
zná více předchozích dějů a díky svým prarodičům pamatuje očité svědky dějů nám už 
velmi vzdálených, téměř se ztrácejících. Babička konečné reprezentuje klid založený ve 
zkušenosti. Je mnoho věci, které matka musí kárat, babička je laskavě a s úsměvem 
přejde. Proto je mnoho věci, o nichž cítíme, že s matkou nejde dobře hovořit, ale které 
můžeme s důvěrou svěřit babičce. V mnoha jazycích je babička označována jako „stará 
matka” či „velká matka”. Klín babičky je pro dítě možná útěšnější než klín matčin, i když 
je to klín, který nenasytí tělesný hlad. Babička je pramatka, je zosobněním našich 
nejvzdálenějšich počátků, je reprezentantkou matky země, z níž jsme vzešli a do níž 
budeme pochovaní. K obrazu babičky patři konečně i to, že se nám jaksi ztrácí a že 
sedává u ohně. Je vskutku tajemstvím, kdo komu dodává teplo, zda plameny stařence 
či babička rodinnému krbu. Všechno toto shledáváme v postavě kněžny Ludmily. Stoji u 
zrození našeho křesťanství, vypraví o dějinách ještě pohanských, moudře radí, vede nás 
k lásce k zemi, v níž žijeme a které patříme. Její moudrost se rychle ukáže jako smrti 
uniklá, když Václav. plod její peče posvětí český knížecí trůn. 

Kněžna Ludmila je babičkou naši země a tak k ní můžeme přicházet Je také jisté, 
že budeme-li ji opomíjet, jak je nyní zvykem činit starým lidem a babičkám, nedočkáme 
se lepších časů. protože jenom ona nás může naučit poctivému a uctivému životu a 
vychovat nám pravého vladaře. Nelze totiž nikdy zapomenout, že je to naše kněžna, 
paní a vladařka, která svými činy rozhodovala situace pro národ zcela zásadní. Ludmila 
je kněžnou milující svůj lid a náleží ji úcta i láska celého národa. 

*** 
Milé matky, babičky i prababičky, 

co nejvíce vstřebejte do své mysli a svého srdce tato bohatá a hluboká slova Petra 
Piťhy ze závěru pojednání o svaté Ludmile z jeho vzácné knihy Čechy a jejich svatí. 
Dětem můžete číst o svaté Ludmile, Václavovi a dalších našich svatých z knihy Ivana 
Renče (syna Václava Renče) Kytice z královské zahrady. 
 A nyní – celý měsíc září – se modlete MODLITBU K NAŠÍ MATCE VÍRY „Svatá 
kněžno Ludmilo, tys byla po tisíc let…“ a také se připojte k novéně k ní, která bude 
v kostele. 

vybral o. Josef 
 
    

    



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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NOVÉNA KE SVATÉ LUDMILE 
devět dnů modliteb ke svaté Ludmile na podkladě Ježíšových 
blahoslavenství bude v kostele každý den od 18 hodin. 
 
Devět dní budeme rozjímat a modlit se v kostele nad těmito tématy: 
 
1.den úterý  7.9.   18.00  –  CHUDÍ V DUCHU 
2.den  středa  8.9.   18.00    –  PLAČÍCÍ 
3.den  čtvrtek 9.9.  18.00  –  TIŠÍ 
4.den  pátek  10.9.  18.00   –  ŽÍZNÍCÍ PO SPRAVEDLNOSTI 
5.den  sobota 11.9.  18.00    –  MILOSRDNÍ 
6.den  neděle 12.9.  18.00   –  ČISTÉHO SRDCE 
7.den  pondělí 13.9.  18.00   –  TVŮRCI POKOJE 
8.den  úterý 14.9.  18.00   –  PRONÁSLEDOVANÍ 
9.den  středa  15.9.   18.00   –  NEBEM ODMĚNĚNÍ 
 
Po celou novénu budeme prosit za náš národ v duchu slov závěrečné 
prosebné modlitby, z níž zvláště vyjímáme tato slova:  
„Naše svatá kněžno Ludmilo, tys odmítla temnotu pohanské 
bohoslužby, když jsi poznala světlo Kristova evangelia. Proto se 
skláníme před tvou statečností, oslavujeme tvou věrnost a ve 
zkroušenosti svých duší voláme: vyprošuj našemu národu svornost, 
jednotu, návrat k Bohu a vítězství dobra a spravedlnosti…“ 

 
PŘIJĎTE VČAS A V HOJNÉM POČTU 

POZVÁNKA 
Městská knihovna Fryšták Vás zve na besedu se vzácným hostem. 
V neděli 26. září od 16.30 se v sále Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku 
představí se svou přednáškou o vztahu člověka k víře, k životnímu 
prostředí a celému lidskému pokolení známý biolog, přednosta Ústavu 
etiky a kněz 

 
MAREK „ORKO“ VÁCHA. 
 
Vstup je volný. 
Těší se na Vás organizátoři akce. 
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             PAPEŽ FRANTIŠEK –  S BOHEM NENÍ NIC ZTRACENO 

MALÝ KRŮČEK PRO ČLOVĚKA… 
Když stanul člověk na Měsíci, byla vyslovena věta, která se stala slavnou: „Malý krůček 
pro člověka, velký skok pro lidstvo.“ Lidstvo vskutku dosáhlo historického úspěchu.  
My ale slavíme nekonečně větší počin, totiž Nanebevzetí Panny Marie. Madona stanula 
v ráji, neodebrala se tam jenom duchem, nýbrž i tělem. Tento krok drobné nazaretské 
ženy byl pro lidstvo velkým skokem vpřed. Málo je platné procházet se po Měsíci, 
nežijeme-li jako bratři na Zemi. Avšak to, že jedna z nás tělesně přebývá v Nebi, nám 
všem dává naději: chápeme, že jsme drahocenní, určení ke vzkříšení. Bůh nenechá 
zaniknout naše tělo v nicotě. S Bohem není nic ztraceno! V Marii je dosaženo cíle, a my 
máme před očima důvod, proč putovat: nikoli proto, abychom získávali tady dole věci, 
které pominou, nýbrž abychom získali tam nahoře vlast, která potrvá navždy. 
DOBRÁ RADA NA CESTU 
Co nám radí naše Matka Maria? Říká: „Velebí má duše Pána“ (Lk 1,46). Zvykli jsme si 
slyšet tato slova, takže možná už nevnímáme jejich smysl. Velebit znamená doslova  
„činit velkým“. Maria „zveličuje Boha“, nikoli problémy, které jí v té chvíli také 
nechyběly. Kolikrát jen se však necháváme zavalovat problémy a pohlcovat strachem! 
Maria nikoli, protože pokládá za primární životní veličinu Boha. Odtud se rodí radost, 
nikoli z absence problémů, které vždy přijdou. Rodí se z přítomnosti Boha, který nám 
pomáhá a je nám nablízku. Bůh je totiž veliký, a shlíží především na nepatrné. Jsme 
jeho slabost lásky. Pán činí zázraky s nepatrnými, s těmi, kteří se nepovažují za 
velikány, nýbrž dávají v životě prostor Bohu. On prokazuje milosrdenství těm, kteří mu 
důvěřují, a povyšuje pokorné. Maria za to Boha chválí. 
SRDCE SE ROZŠIŘUJE A RADOST ZVĚTŠUJE 
Nezapomínáme my Boha chválit? Děkujeme mu? Pokud totiž zapomínáme na dobro, 
srdce zakrňuje. Když však jako Maria pamatujeme na veliké věci, které činí Pán, pak 
děláme velký krok vpřed. Jednou za den říci: „Velebím tě, Pane!“ je drobná modlitba 
chval. Touto drobnou modlitbou se srdce rozšiřuje a radost zvětšuje.  
Prosme Boha o milost začínat každý den pohledem k nebi, k Bohu… 

Z promluvy papeže Františka na slavnost Nanebevstoupení Panny Marie 15.8. 
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PASTORAČNÍ AKTIVITY 2021 
PŘÍPRAVA NA KŘESŤANSKÉ MANŽELSTVÍ 
Velice se osvědčuje dvoufázová příprava. Má dvě části. Jedna se nazývá „vzdálená 
příprava" a druhá „blízká nebo bezprostřední." Vzdálená příprava může začít, když 
chlapec a dívka začnou vnímat svou známost jako vážnou a začínají spolu hovořit  
a uvažovat o manželství, do něhož chtějí vstoupit třeba za rok. Tuto přípravu je možno 
absolvovat buď v pastoračním středisku ve Zlíně, nebo v konkrétní rodině, kde se schází 
několik měsíců maximálně pět párů snoubenců.  
V obojí formě se probírají tato témata: 
1. Jak katolická církev chápe manželství, 
2. Psychologie partnerského vztahu,  
3. Vztahy k rodičům, přátelům a okolnímu světu,  
4. Konflikty a jejich řešení,  
5. Jak prožívat v manželství vztah k Bohu,  
6. Manželství a sexualita,  
7. Odpovědné rodičovství,  
8. Obsah manželského slibu, průběh svatebního obřadu. 
Blízká příprava obnáší několik setkání s knězem, který se snoubenci uskutečňuje 
především náboženskou a duchovní přípravu. Týká se to křesťanské víry, života z víry 
všeobecně, pak z křesťanského pohledu na manželství a rodičovství a praktického 
pohledu a domluvy na vlastní svatební obřad. Na tuto přípravu je třeba se přihlásit  
u kněze v místě sňatku půl roku před svatbou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UVEDENÍ DO DUCHOVNÍ ČETBY NEDĚLNÍCH TEXTŮ PÍSMA 
Leictio divina je jeden z velice osvědčených způsobů četby Písma, který byl praktikován v 
prvních staletích křesťanství v klášterech. Pak upadl v zapomenutí. K životu jej přivedl pro 
všechen Boží lid vynikající biblista a pozdější arcibiskup milánský Carlo Maria Martini. 
Jeho kolega biskup říká: "Díky Martinimu i každá babička v té nejposlednější vesnici v 
milánské arcidiecézi denně čte a rozjímá Boží slovo a žiie z něho!" My ho zčásti 
používáme v malém společenství i v našem Uvádění do duchovní četby Písma o prvních 
pátcích v měsíci. Budou pokračovat 3. září v 19.10 v malé skupince. Lectio má tyto fáze: 
Vzývej Ducha svatého, Čti Písmo, Rozjímej Písmo, Modli se s Písmem, Kontempluj, Uváděj 
do života. My používáme první čtyři kroky. 

   Zveme vás k tomuto setkávání - o. Josef 
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Odtud ovlivňuje české dějiny Mlada a Kunhuta podobně jako později Anežka. Zase 
jsme tu svědky oné celistvosti Ludmilina života. Zakládá totiž jak tradici rodinou, tak 
tradici kláštera Jiřského, jež se v mnoha postavách propojují. Tradice ludmilská tu však 
zasahuje ještě dál a rysy Ludmiliny samozřejmosti i její knížecí důstojnosti nalezneme  
v mnoha ženských postavách českých dějin. Jedním dokladem ludmilské tradice  
v celém českém ženství je zarážející vzdělanost žen. Druhým dokladem ludmilských 
momentů českého ženství vůbec je vědomí o roli babičky v uchování kontinuity 
rodiny i národního povědomí. Vidí-li národ v Ludmile především babičku svatého 
Václava, ukazuje to k něčemu velmi závažnému. Moderní doba nám v mnohém zakrývá 
základní smysl slov. Musíme se proto ptát, kdo to byl a je babička a jakou roli hraje  
v našem životě. Výborným příkladem významu babičky je dílo Boženy Němcové, které 
samo o sobě říká vše. Ale uveďme zde, co je v rámci našich úvah důležité. 
Babička je ta, která babí, a babit znamená vést porod. Babička je hlavní nositelkou 
tradice a má větší roli v uchování kontinuity než matky. Babička má čas, a proto může 
vnukům více vyprávět. Může vyprávět více také proto, že více pamatuje, zná více 
předchozích dějů a díky svým prarodičům pamatuje očité svědky dějů nám už velmi 
vzdálených, téměř se ztrácejících. To jsou ta veliká tajemství starých babiččiných truhel. 
Babička konečně reprezentuje klid založený ve zkušenosti. V mnoha jazycích je 
babička označována jako „stará matka“ či „velká matka“. Ukazuje to k jakémusi 
prohlubovanému mateřství. Klín babičky je pro dítě možná útěšnějším než klín matčin, 
i když je to klín, který nenasytí tělesný hlad. Babička je pramatka, je zosobněním našich 
nejvzdálenějších počátků, je reprezentantkou matky země, z níž jsme vzešli. K obrazu 
babičky patří konečně i to, že se nám jaksi ztrácí a že sedává u ohně. Je vskutku 
tajemstvím, kdo komu dodává teplo, zda plameny stařence či babička rodinnému 
krbu. Všechno to shledáváme v postavě kněžny Ludmily. Stojí u zrození našeho 
křesťanství, vypráví o dějinách ještě pohanských, moudře radí, vede nás k lásce k zemi, 
v níž žijeme a které patříme. Její příběh je náhle přerušen. Její moudrost se rychle 
ukáže jako smrti uniklá, když Václav, plod její péče, posvětí český knížecí trůn.  
Kněžna Ludmila je babičkou naší země a tak k ní můžeme přicházet. Je také jisté, že  
budeme-li ji opomíjet, nedočkáme se lepších časů, protože jenom ona nás může 
naučit poctivému a uctivému životu a vychovat nám pravého vladaře. Nelze totiž 
nikdy zapomenout, že je to naše kněžna, paní a vladařka, která svými činy rozhodovala 
situace pro národ zcela zásadní. Ludmila je kněžnou milující svůj lid a náleží jí úcta  
i láska celého národa. 

(Z knihy Čechy a jejich svatí od Petra Piťhy ve zkrácené podobě.  
Celý text si můžete přečíst na farním webu.) 
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NABÍDKA KNIH - STÍN OTCE - JAN DOBRACZYNSKI 
Polský spisovatel Jan Dobraczynski ve své knize Stín otce vypráví formou románu život sv. 
Josefa. Podmanivý obraz stínu definuje postavu sv. Josefa, který je ve vztahu k Ježíši 
pozemským stínem nebeského Otce. Otcem se člověk nerodí, nýbrž se jím stává. Nelze se 
jím stát pouhým přivedením dítěte na svět, nýbrž zodpovědnou péčí o ně. Pokaždé když 
na sebe někdo vezme zodpovědnost za život někoho druhého, stává se tak v určitém 
smyslu jeho otcem. Být otcem tedy znamená připravit dítě na život, na realitu. Nikoli je 
zadržovat a věznit, nikoli vlastnit, nýbrž naučit ho rozhodování, svobodě a hledáním 
řešení. Josefovo štěstí nespočívá v logice sebeobětování, nýbrž sebedarování. V tomto 
člověku nikdy nezachytíme frustraci, nýbrž důvěru. Tam, kde povolání k manželství, 
celibátu či panenství nedosáhne zralosti sebedarování a zastaví se u pouhé logiky oběti, 
se namísto znamení krásy a radosti lásky může stát výrazem neštěstí, smutku a frustrace. 
Otcovství, které nepodlehne pokušení žít život dětí, otevírá netušené obzory. Každé dítě  
v sobě vždy nese tajemství, je originálem, který se může ukázat jen s pomocí otce, který 
respektuje jeho svobodu. Takový otec si je vědom, že jeho vychovatelská činnost jednou 
skončí, a naplní své otcovství tehdy, když se stane „zbytečným, kdy zjistí, že dítě je 
samostatné a ubírá se životní cestou samostatně. Tehdy se ocitne v situaci Josefa, který 
vždycky věděl, že ono dítě nebylo jeho, ale bylo mu svěřeno do péče. To je v podstatě to, 
co Ježíš dává na srozuměnou slovy: „Nikomu na zemi nedávejte jméno „otec", jenom 
jeden je váš otec a ten je v nebesích" (Mt 23,9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučujeme i další knihy z našeho knižního koutku: 
O Boží otcovské lásce s Karlem Řeřebkem, O otcovství s Józefem Augustynem. 
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NABÍDKA PASTORAČNÍCH AKTIVIT FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI 
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Náboženství dětí základní školy bude obdobné jako v loňském roce. Děti první až třetí 
třídy budou vyučovány ve škole v pondělí mezi 12 až 14 hodinou. Od čtvrté do deváté 
třídy bude výuka na faře v Katechetické místnosti opět v úterý a ve středu. Rozvrh bude 
upřesněn v ohláškách. Vyučování začne v pondělí 20.9. 2021. 
Prosíme o urychlené přihlašování dětí. Přihlášky jsou v kostele a budou také dány ve 
škole. 
PŘÍPRAVA DĚTÍ S RODIČI NA PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ 
Rodiče mají být svým dětem prvními svědky víry slovem i životem. Proto jim patří úkol i 
výsada připravit své děti k prvnímu setkání s Bohem, milosrdným Otcem ve svátosti 
smíření a s Ježíšem Kristem v eucharistii - ve svátém přijímání. Podle směrnic biskupské 
konference pro katechezi se předpokládá předchozí náboženská výuka ve škole nebo ve 
farnosti. Učebnice třetí třídy má zaměření k přípravě na tyto dvě svátosti. Tím je 
prakticky určen věk dítěte. Výjimky jsou možné po osobní domluvě s farářem. Příprava 
bude mít dvě fáze. První budou setkání jednoho z rodičů s farářem, která budou jednou 
za měsíc v pondělí večer. První setkání bude 15. 11. v 18. hodin katechetické místnosti 
na faře. Druhá fáze bude blízká příprava rodičů s dětmi ve středu po bohoslužbě pro 
děti. Ta začne dva měsíce před slavností prvního svatého přijímání, které bude v neděli 
8. 5. 2022 v 10.00. 
KATECHUMENÁT 
Katechumenát je příprava nepokřtěných dospělých na přijetí svátosti křtu, biřmování a 
eucharistie a tím samozřejmě také ke křesťanskému způsobu života. Také se mohou 
přidat i ti, kteří byli jako děti pokřtěni, ale nebyli vedení k životu z víry v Ježíše Krista a 
chtěli by vstoupit s ním do vztahu i svátostným způsobem skrze svátost smíření a 
eucharistii. Přihlásit se můžete osobně u faráře Josefa Brtníka během měsíce září.  
PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ (P. JOSEF BRTNÍK, P. JAN BLAHA) 
K přípravě na přijetí svátosti biřmování je možné se již přihlašovat v sakristii. První 
schůzka pro všechny přihlášené bude v neděli 11. října v 18.00 na faře. Na této schůzce 
budou zájemci rozděleni do dvou skupin podle věku: 
Mladší 18 let - dvouletá příprava. Probíhat bude v pátek od 19.30 cca 1x za 14 dní. 
Součástí přípravy jsou i 2 víkendové pobyty ročně mimo Fryšták. Přihlašovat se mohou 
mladí lidé od 14 let. Je důležité, aby se jednalo o jejich vlastní rozhodnutí – sami se 
zapíší! 
Starší 18 let - jednoroční příprava. Setkáni budou dle domluvy. Konkrétní den se domluví 
na první schůzce v neděli 10. října v 18.00 na faře. 
PŘÍPRAVA RODIČŮ NA KŘEST DÍTĚTE 
Společná příprava rodičů na křest dítěte je zpravidla v sobotu v 16.00 před křestní 
nedělí. Společné křty dětí budou pravidelně první neděli v měsíci při bohoslužbě v 10.00. 
Výjimky z pravidla jsou z rozumných důvodů možné. Je vhodné se na křest co nejdříve 
domluvit s farářem. Pro ty, kdo nejsou oddáni nebo oddáni jen civilně je příprava delší. 
Dále je třeba vybrat vhodného kmotra a pořídit křestní roušku a svíci. 

 
o. Josef 

  
 
 

  



Žehná 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, 
jsou za námi opět dva měsíce prázdnin a dovolených za poznáváním krás přírody  
i lidského tvoření, především v naší zemi. Na začátku prázdnin jsem se salesiánskými 
bratry měl možnost poznávat krásy Moravského Krasu. Úžasná příroda a v ní vsazené 
krásné stavby – gotický chrám a synagoga v Boskovicích, moderní kostel svatého Josefa 
v Senetářově a úchvatná vnitřní moderní úprava kostela v Jedovnicích a barokní perla 
Moravy ve Křtinách. Třeba se tam ještě letos nebo příští rok na jaře vypravíme s naší 
farností. 
Potom jsem byl s ministranty týden na Znojemsku, mě milém krásném Podyjí. Byli jsme 
tam už potřetí, ale objevovali jsme i nová místa, například: Králův Stolec na Dyji, klášter 
Křižovníků na Hradišti nad Znojmem, kapli svatého Eliáše a Josefa tamtéž, klášter  
a kostel redemptoristů v Tasovicích, odkud pocházel svatý Klement Maria Hofbauer, 
apoštol Vídně a Varšavy. A také mohutný kostel svatého Josefa v Jevišovicích, kde jsme 
měli bohoslužbu s panem farářem a kluci s nadšením ministrovali. A krásný byl také 
výlet z Čížova od kusu zachovalé „železné opony“ do Hardeggu a zpět. 
Potom jsem dával v DISu duchovní cvičení skupině salesiánů spolupracovníků a pak 
jsem jako loni navštívil se skupinkou konvertitů z Prahy krásná místa v blízkosti Pálavy. 
A opět zněla modlitba „Hospodine, jak úžasná jsou tvoje díla.“ 
Udělejte si také zpětné ohlédnutí a vzdejte Bohu chválu! 
A nyní vstupme do reality nového školního a pastoračního roku.  
Začneme ho první bohoslužbou pro děti ve středu 1. září. Pak bude duchovní cvičení 
pro naše farníky na faře a současně budeme prožívat novénu ke svaté Ludmile, světici 
měsíce září i celého roku. Potom je před námi „Staříčkova pouť“ a Den farnosti, o 
kterém se dočtete na jiném místě. A také jsme vstoupili minulou neděli do 
čtyřicetidenního modlitebního období za dobrý průběh i výsledek říjnových voleb. 
Rovněž začnou nové pastorační aktivity naší farnosti. O tomto všem se dočtete na 
dalších stránkách Farničku. 

Všem vám žehnám k živé, žité víře 
Váš otec Josef. 

 

STAŘÍČKOVA POUŤ 2021 
     
    V neděli 19. září prožijeme naši farní pouť tradiční  
    bohoslužbou u Staříčkovy busty. Hlavním   
    celebrantem mše svaté v 9 hodin bude nám dobře  
    známý P. František Bezděk a kazatelem Vladimír  
    Kopřiva. Ten byl se skupinou salesiánských   
    koadjutorů na pouti v rodišti P. Ignáce Stuchlého  
    a velmi hezky ji slovně doprovázel. 
Odpoledne pak prožijeme na farním dvoře „Den farnosti“, kdy se představí jednotlivá  
společenství, řeknou nám něco o své službě a také vyzvou ostatní k zapojení se do 
života naší farnosti.  
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                                                                         KALENDÁRIUM ZÁŘÍ 2021 
  3.9. Památka svatého Řehoře Velikého   
  5.9. 23. neděle v mezidobí 
  8.9. Svátek Narození Panny Marie 
12.9. 24. neděle v mezidobí 
13.9. Památka svatého Jana Zlatoústého 
14.9. Svátek Povýšení svatého kříže 
15.9. Památka Panny Marie Bolestné 
19.9. 25. neděle v mezidobí – Staříčkova pouť 
21.9. Svátek svatého Matouše 
26.9. 26. neděle v mezidobí 
27.9. Památka svatého Vincence z Paula 
28.9. Slavnost svatého Václava 
29.9. Svátek svatých Michaela, Gabriela, Rafaela 
 

NAŠI BISKUPOVÉ PÍŠÍ K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
Při svém jednání na Velehradě vydali čeští a moravští biskupové prohlášení k říjnovým 
parlamentním volbám: Na podzim nás čekají parlamentní volby. Nejsou jen jedněmi  
z mnohých, každé volby jsou jedinečné a důležité, možná něčím významné  
a přelomové, protože zajišťují naší zemi další směřování. 
Kardinál František Tomášek - blahé paměti - prohlásil v listopadu 1989: „V této důležité 
hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně 
národa.“ Opakujeme tato jeho slova jako závazek, který trvá. Katolická církev v této 
zemi chce i v tomto okamžiku stát na straně národa. Co to ale znamená dnes, více než 
třicet let po sametové revoluci? Znamená to, že jestliže jsme křesťané - katolíci, máme 
být také dobrými občany a sousedy. Pro dobro naší země chceme udělat všechno, co 
můžeme. Je třeba jít k volbám. Křesťan by neměl volit jen podle osobních preferencí, 
ale měl by mít vždy na zřeteli obecné dobro, a tím i křesťanskou lásku k bližnímu.  
Je třeba dobře rozmýšlet nad volebními programy a prohlášeními, abychom  
nepodporovali ty, jejichž úmysly jsou v rozporu s katolickým učením, například  
v oblasti morálky, spravedlnosti či záměry Stvořitele s člověkem. Dále je důležité 
autenticky žít křesťanský život a poctivě pracovat. V neposlední řadě pak je naší 
čestnou povinností modlitba za naši zem a všechny, kteří zde žijí. Proto, sestry a bratři, 
nyní vyzýváme k tomu, abychom přispěli k obnově naší země osvědčenými prostředky: 
modlitbou a postem. Čtyřicet dní před volbami se vytrvale modleme za jejich dobrý 
výsledek. Může se tak například dít společnou modlitbou desátku růžence „Který 
Ducha Svatého seslal" ve farnostech či v rodinách, přímluvami za dar moudrosti pro 
voliče i kandidáty během bohoslužeb, stejně jako při společné modlitbě doma. První 
pátek v měsíci říjnu by bylo velmi vhodné se společné postit na tento úmysl. Kromě 
těchto podnětů je samozřejmé možné ve prospěch budoucnosti naší země udělat 
mnoho dalšího, kreativitě se meze nekladou.  
K dobré a zodpovědné volbě podpořené duchovním úsilím Vám ze srdce žehnáme! 

    www.cirkev.cz 
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UZÁVĚRKA PRO VAŠE PŘÍSPĚVKY VŽDY DO 20. DNE V MĚSÍCI          
VYŠLO 4 . 9. 2021 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 
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Svatá Ludmilo, přimlouvej se za náš národ. 
Josef –  

 

TEST – BIBLICKÁ ŘEMESLA 
Dokážete správně odpovědět na otázky týkající se řemesel v Bibli? 
 
Čím byl údajně evangelista Lukáš? 
*Kol 4, 14 
Jakému řemeslu se vyučil Pavel? 
*Sk 18, 3 
Čím byl Izákův syn Ezau? 
*Gn 25, 27 
Čím byl podle biblického vyprávění Kain? 
*Gn 4, 2 
Jaké zaměstnání měl Zacheus, který bydlel v Jerichu? 
*Lk 19, 1-2 
Čím se živil Ondřej, bratr Šimona Petra? 
*Mt 4, 18 
Co dělal David před pomazáním za krále? 
*1 Sam 16, 11-13 
Jakou práci dělala žena, která se jmenovala Tabita, což v překladu znamená 
srnka? 
*Sk 9, 39 
Čím byla biblická žena Šifra a její kolegyně Púa? 
*Ex 1, 15 
Jaké zaměstnání měla Demetrios, který vyráběl chrámečky bohyně Artemis? 
*Sk 19, 24 
 
Nápověda: * biblická citace 
Celník, lékař, lovec, pasák ovcí, porodní bába, rybář, švadlena, výrobce 
stanů, zemědělec, zlatník (stříbrotepec). 
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