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Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. 
Řekni mi, co mám dělat a dej mi své vnuknutí.  

 

BIBLICKÁ JMÉNA 
Dokážete správě odpovědět na otázky týkající se významu jmen v Bibli? 
Odpovězte na otázky s pomocí nápovědy nebo biblické citace. 
Některé odpovědi najdete také v biblickém slovníku. 
 
Izaiáš nazval očekávaného vykupitele jménem Emanuel  
(co toto jméno znamená?) *Mt1, 23 
Ježíš dal Šimonovi jméno Petr  
(co toto jméno znamená?) *Mt 16, 18 
Ježíš se narodil v Betlémě  
(co název Betlém znamená?) *Biblický slovník 
Izák se narodil Abráhámovi a Sáře, když byli pokročilého věku. 
(Co znamená jméno Izák?) *Gn 21, 6 
Jeruzalém byl a zůstává hlavním městem Židů  
(co znamená název Jeruzalém?) *Biblický slovník 
Mojžíš prožil dramatický život od svého narození 
(Co znamená jméno Mojžíš?) *Ex 2, 10 
Tabita v době apoštola Pavla šila košile a pláště pro první křesťanky 
(co znamená jméno Tabita?) *Sk 9, 36 
Abrahám se původně jmenoval Abram. Později dostal nové jméno. 
(Co znamená Abrahám?) *Gn 17, 5 
Pán Ježíš bývá nazýván Mesiáš nebo Kristus. 
(Co tato jména znamenají?) *Biblický slovník 
První lidi nazývá Bible Adam a Eva. 
(Co podle Bible tato jména znamenají?) *Gn 3, 20 
 
 
Nápověda:  
Bůh s námi, Dům chleba, Matka všech živých, Město pokoje,  
Otec mnoha národů, Pomazaný Boží, Smíšek, Skála, Srnka, z vody vytažený 
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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, 
nevím, jak smýšlíte o příchodu dětí na svět vy, ale nám dětem před šedesáti roky říkali 
rodiče, že děti nosí čáp. Nedávno jsem viděl pohlednici, na níž byl čáp, který měl  
v zobáku zavinovačku s dítětem. Jestli tomu tak je, pan čáp s paní čápicí sídlící na 
sloupu naproti vjezdu do DISu učinili moudré rozhodnutí: mají tři čápata, aby to  
v následujících letech ve Fryštáku stíhali. Počet dětí u nás narůstá. Během května  
i u nás v kostele byly pokřtěny čtyři děti. Mezi ně se stačily vsunout už ti věkem 
pokročilejší, kteří prožili první osobní setkání s Ježíšem v tajemství eucharistie. Uvidíte 
je v jiné části Farníčku. 
Prožili jsme devět dní modliteb za příchod Ducha svatého do našich myslí a srdcí a dnes 
tuto událost v liturgii zpřítomňujeme. Mne z Božího slova nejvíce zasáhla žalmová 
odpověď: „Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnov tvář země!“ Jak po tom toužím, aby 
tvář země, tolik zohyzděná zvláště na Ukrajině, byla obnovena. Když jsem přečetl knihu 
Svjatoslava Ševčuka, hlavního představeného řeckokatolíků na Ukrajině, MAJDAN  
a ŘECKOKATOLÍCI NA UKRAJINĚ, tak v to plně věřím. Ukrajinci se silně obracejí k Bohu, 
Ježíši Vzkříšenému, jemuž postavili před asi devíti roky v Kyjevě katedrálu (viz obrázek). 
Usilují o hluboké zakotvení v Ježíši eucharistickém a v jeho Nejsvětějším Srdci. Usilujme 
o to také hlubším slavením slavnosti Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  
v následujících dnech. Žít z Ježíšova trvalého sebedarování se nám v nejryzejší lásce  
a přebývat v jeho Srdci patří k podstatě naší víry. To vše můžeme poznávat skrze 
pravidelnou účast na bohoslužbě při pozorném slyšení Božího slova v osvícení 
Duchem svatým, neboť jen skrze něho můžeme říci z hloubi srdce „Ježíš je Pán“ - můj 
Pán! 

Milé sestry a bratři, to ze srdce přeji i vyprošuji sobě i vám. 
o. Josef 
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                                                                KALENDÁRIUM ČERVEN 2022 
   
  1.6. Památka svatého Justina 
  5.6. Slavnost seslání Ducha Svatého 
11.6. Památka svatého Barnabáše 
12.6. Slavnost Nejsvětější Trojice 
13.6. Památka svatého Antonína z Padovy 
16.6. Slavnost Těla a Krve Páně 
19.6. 12. neděle v mezidobí 
21.6. Památka svatého Aloise 
24.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
26.6. 13. neděle v mezidobí 
28.6. Památka svatého Ireneje 
29.6. Slavnost svatých Petra a Pavla 
 

         SVATÝ FRANTIŠEK SALESKÝ (DOKONČENÍ ZE STRANY 5) 
Nakonec jeho srdce diktuje vhodné léky: zapřísahá, abychom nepomlouvali nikdy 
nikoho. Když by nás nějaké okolnosti vedly k tomu, abychom soudili bližního, vyzývá 
nás, abychom aplikovali nejnižší normu neřesti, ale ušetřili osobu. Potom abychom 
nasměrovali řeč jinam anebo ještě lépe, abychom to otočili úplně, a to uvedením 
nějakého dobrého příkladu ve prospěch člověka v tomto ohledu. 
c) nepodložené, unáhlené soudy 

V knize „Úvod do zbožného života“ se cele zabývá zhoubnými důsledky 
„nepodložených soudů“: Začíná jako obvykle přesným tvrzením Písma: „Nesuďte,  
a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám 
odpouštěno“ (Lk 6,37). Dále se pak odvolává na tradiční asketiku. Jenom Bohu náleží 
soudit, a proto člověk se svým soudem usurpuje, tady je možnost, že bude chybovat, 
úřad Páně? Kromě toho člověk těžce posoudí sám sebe. Jak tedy může mít 
předpoklady na posuzování druhých? Potom přechází k tomu, aby nabídl léky. Jedná se 
například o toto: 
1. Existují srdce, která jsou od přírody tvrdá, hořká a drsná, která činí hořkými  
a drsnými to, čeho se dotknou. Těm pro uzdravení radí sv. František dobrotu, lék 
ducha. 
2. Existuje kategorie lidí, kteří nerozvážně posuzují z pýchy. Těm světec radí meditaci o 
farizeovi a publikánovi. 
3. Těm, kteří se radují z něčeho špatného u druhých lidí a tím si slouží pro omluvu 
stejné anebo odlišné neřesti, jejíž jsou obětí, sv. František připomíná, že zlo zůstane 
navždy zlem. 
4. Veliká část lidí se oddává nepodloženým soudům jednoduše proto, že rádi filosofují a 
vypráví o chování druhých lidí. Lékem je hlubší reflexe a praktikování ctnosti 
spravedlnosti, která dává každému, také na tomto poli, to, co mu patří. 
 

vybral o. Josef 
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STAV HOSPODAŘENÍ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI V ROCE 2021 
PŘÍJMY 
DOTACE                                   589 528,- Kč  
OSTATNÍ PŘÍJMY - SBÍRKY, DARY, NÁJMY    840 942,- Kč 
PŘÍJMY CELKEM               1. 430 470,- Kč  
       
VÝDAJE             
STAVEBNÍ PRÁCE, OPRAVY                   741 307,- Kč  
NÁKLADY NA ENERGIE           125 622,- Kč  
ODESLANÉ SBÍRKY A PŘÍSPĚVKY AO                  214 894,- Kč  
OSTATNÍ NÁKLADY - NÁKUP MATERIÁLU A SLUŽEB        284 492,- Kč  
VÝDAJE CELKEM               1. 366 315,- Kč  
       
REKAPITULACE STAVU FINANCÍ       
STAV ÚČTU K 1. 1. 2021                  275 573,- Kč  
STAV POKLADNY K 1. 1. 2021              4 995,- Kč  
CELKEM NA ZAČÁTKU ROKU                               280 568,- Kč  
       
STAV ÚČTU K 31. 12. 2021                  344 248,- Kč  
STAV POKLADNY K 31. 12. 2021                        475,- Kč  
CELKEM NA KONCI ROKU                                 344 723,- Kč  
 

POZVÁNKA NA POUŤ 
Zveme Vás na pouť ke svatému Antonínovi  (v kapli na fryštácké Skalce), 

která se bude konat v neděli 12. června 2022. 
Slavnostní mše svatá začne v 15 hodin. 
Celebrovat ji bude P. Dominik Kovář, kaplan v Holešově. 
Po skončení mše svaté je připraveno malé občerstvení. 

 

 

TÁBOR PRO DĚTI Z FARNOSTI                    „TOTÁLNĚ POHÁDKOVÝ“ 
 Od 17. – 21. července 2022 
Fara Písařov 
Věk 6 – 15 let 
Cena 1.500,- Kč 
Přihlašování do 12. 6. 2022 
E-mail: farnitaborfrystak@gmail.com 
Přihlášení je závazné. 
Bližší informace až po přihlášení. 
Kapacita tábora je omezena. 
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 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  
První osobní setkání s Kristem svátostným prožilo o čtvrté neděli velikonoční – neděli 
Dobrého pastýře, těchto třináct dětí: Nikola Buchtová, Daniel Drábek, Karin Dvořáková, 
Eliška Kadlčíková, Anežka Krumlová, Lukáš Navrátil, Hana a Jan Nedbalovi, Ema a 
František Přibylovi, Tomáš Studénka, Veronika Sychrová a Lilien Žitníková.  
Provázejme je i jejich rodiče svou modlitbou, aby Ježíše stále více poznávali i následovali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelium – Jan 10,27-30 
Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný 
život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj Otec, který mi je dal, je 
větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“ 

Dobrý pastýři, pečuj s láskou o svůj lid, 
vykoupený tvou drahocennou krví, 

a nepřestávej mu dávat pokrm věčného života. 
Neboť ty žiješ a kraluješ a věky věků. 

Amen. 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

mailto:farnitaborfrystak@gmail.com


VOLNO 

    Zatím volno 

DOPLNITdopln  

 

- 4 -                                               FARNÍČEK 6/22  

PAPEŽ FRANTIŠEK: SVATÝ JOSEF NÁS UČÍ TICHOSTI 

Papež František se ve své katechezi na generální audienci zamýšlel nad mlčením 
svatého Josefa v evangeliu. Vyzval, abychom se učili „od svatého Josefa pěstovat 
prostor ticha, v němž se může objevit jiné Slovo, totiž Ježíš, Slovo Ducha Svatého, který 
v nás přebývá a přináší Ježíše.“ 

TICHO PLNÉ NASLOUCHÁNÍ 

„Josefovo ticho není němota; je to ticho plné naslouchání, činorodé ticho, ticho,  

z něhož vystupuje jeho velká niternost.“ Svatý otec citoval svatého Jana od Kříže a 
vysvětlil, že Bůh Otec mluvil Slovo, a byl to jeho Syn, který vždy promlouvá ve věčném 
tichu a v tichu musí být duší slyšeno. (srov. Dichos de luz y amor, BAC, Madrid, 417, n. 
99). 

I Ježíš ve svém pozemském životě prožil tuto zkušenost ticha v nazaretském domě, kde 
mu byli každodenním příkladem Marie a Josef. Papež František poznamenal, že „Ježíš 
sám vyhledával místa ticha ve svých dnech...a své učedníky vybízel, aby také oni prožili 
stejnou zkušenost: „Pojďte i vy někam na osamělé místo a trochu si odpočiňte“ (Mk 
6,31).“ 

KONTEMPLATIVNÍ ROZMĚR ŽIVOTA 

Svatý otec zdůraznil, že je důležité následovat příklad svatého Josefa a „obnovit tento 
kontemplativní rozměr života, který otevírá právě ticho“, a dodal, že to není snadné. 
Ticho může být děsivé, protože „po nás žádá, abychom se ponořili do sebe a postavili se 
té nejpravdivější části v nás samých.“ 

Papež František vyzval všechny, aby „kultivovali prostory ticha, v nichž se může objevit 
další Slovo, totiž Slovo Ducha Svatého, který v nás přebývá a přináší Ježíše.“ To 
vyžaduje, abychom si dávali pozor na svou mluvu, která, pokud ji nekontrolujeme, se 
může stát zlou a naše slova se mohou stát vychloubáním, lhaním, pomlouváním a 
pomluvami. 

NAUČIT SE KULTIVOVAT TICHO 

V závěru Svatý otec apeloval na to, že se musíme „od Josefa učit kultivovat ticho: prostor 
niternosti v našich dnech, ve kterém dáváme Duchu příležitost, aby nás regeneroval, 
utěšil, napravil“. 

„Užitek, jaký má ticho pro naše srdce, uzdraví také naše jazyky, naše slova a především 
naše rozhodnutí. Josef totiž spojoval tichost s činem. Nemluvil, ale konal, a tak nám 
ukázal to, co Ježíš jednou řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká: ´Pane, Pane!´ 
vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce" (Mt 7,21)“ 

Svatý Josefe, muži ticha, 
ty, který jsi v evangeliu neřekl jediné slovo, 
nauč nás postit se od marných slov, 
objevit hodnotu slov, která budují, povzbuzují, utěšují a podporují. 
Buď nablízku těm, kdo trpí kvůli slovům, jež zraňují, 
jako jsou pomluvy a očerňování, 
a pomáhej nám, abychom slova vždycky spojovali se skutky. Amen. 
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NOC KOSTELŮ (10. ČERVNA 2022)  

HLAVNÍ PROGRAM V KOSTELE SV. MIKULÁŠE: 

18:15-19:05 Mše svatá 

19:05-19:10  Přivítání a úvodní slovo 

19:10-19:40  MaTrio, zpěv (Tereza Halaštová, Veronika Končáková, Veronika 
 Kušnírová) 

19:40-20:10  Stanislav Zela (1893-1969) - kaplan ve Fryštáku, olomoucký světící 
biskup, mučedník komunistického režimu (Vít Němec) 

20:10-20:25  J. S. Bach a L. van Beethoven v podání Tomáše Nováka 

20:25-20:45  Střípky duchovních písní (Nové srdce) 

20:45-20:55 Varhanní hudba 18. století (Filip Krčma) 

20:55-21:10 Modlitba za mír 

21:10-22:00 Taize ve Fryštáku: meditativní zpěvy smíšeného sboru, tiché 
zamyšlení, díky a prosby 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM: 

16:30-18:00 Zábavné odpoledne pro celou rodinu (farní dvůr) 

Prohlídka kostela sv. Mikuláše  

Výstava oblečků pro sošku Jezulátka (kostel) 

Prohlídka fryštáckých varhan (kostel) 

17:00-17:30  Biblické postavičky (kostel) 

16:30-18:00 a 19:30-21:00 

 Prohlídka fryštáckých zvonů a věže (kostel)  

16:30-21:00  Prohlídka muzea P. Ignáce Stuchlého (fara) 

19:00-21:00  Prohlídka kaple sv. Antonína Paduánského na Skalce 

Prohlídka kaple sv. Panny Marie Bolestné na Vítové a hudební 
program 

Prohlídka kaple sv. Panny Marie Pomocné v Lukovečku a výstavy 
fotografií s připomenutím historie obce, kapličky, kamenného kříže u 
kapličky a Červeného kříže za obcí 

  
 
 

 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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DEN OTCŮ 
Den otců je svátek na počest otců, oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců 
ve společnosti. V mnoha zemích včetně České republiky se slaví třetí neděli v červnu,  
v některých státech se ale tradičně váže ke svátku sv. Josefa (19. března) či ještě k 
různým jiným datům. 
Tradici této oslavy otců založila Američanka Sonora Smart Doddová, která chtěla ocenit 
úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně první 
oslava Dne otců se konala v americkém městečku Spokane ve státě Washington 19. 
června 1910, v den narozenin Sonořina otce. První oslava Dne otců tak byla spíše 
soukromá, popularita svátku ale rychle rostla. V roce 1966 se díky prezidentovi 
Lyndonu Johnsonovi stala třetí červnová neděle oficiálně Dnem otců. 

www.wikipedia.org 
 

Zvu otce naší farnosti, především ty mladší – 30-50 roků,  
v neděli 19. června k otcovskému neformálnímu setkání. 

Něco k snědku a pití bude připraveno. 
Otevřenost ke sdílení se předpokládá. 

Začínáme v 19
30

 na farním dvoře. 
 
 

SVATÝ JOSEFE, TY JSI VZOREM 

A PATRONEM VŠECH OTCŮ. 
 

Nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti. 
Naplň opravdovou radostí srdce rodičů, 
kteří odevzdávají život svým dětem. 
                                                                           Ať se otcové starají o své rodiny tak, 
                                                                           jako ty ses staral o Svatou Rodinu v Nazaretě, 
                                                                           a ať žijí svůj rodinný život s Ježíšem. 
 
Vypros nám, aby nás žádné životní překážky 
nedokázaly vzdálit od Boha, 
a aby neochladla naše láska. 
 
                                                                            Svatý Josefe, svěř Bohu všechny otce, 
                                                                            kteří se starají o svoje rodiny, a zejména ty, 
                                                                            kteří svoje povinnosti vykonávají s obtížemi. 
 

                                                           Amen. 
 
 

       otec Josef a další duchovní otcové 
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          SVATÝ FRANTIŠEK SALESKÝ (+1622 400. VÝROČÍ OD SMRTI) 
Mírnost v různých životních okolnostech 

Svatý František Saleský nazývá čas od času mírnost těmito jmény: praktická láska, 
vlídnost, srdečnost, vnitřní vyrovnanost. 
1. Mírnost jako „praktická láska“ 

Tím, že definuje mírnost jako „praktickou lásku“ chce svatý František Saleský říci dvě 
věci: 
1. že mírnost je vázaná přímo na Boha – lásku, a má zamířeno prakticky k bližnímu 

2. že láska je středem salesiánské spirituality, že je hlavním motivem. 
Pokračujme však po pořádku. Sestry Navštívení ho požádaly, aby jim načrtl ducha jejich 
řádu. Obecný cíl je směřování k dokonalosti lásky a to je společné všem řehoním 
řádům. Zvláštním cílem Navštívení je naopak duch mírnosti. Pojetí mírnosti jako 
pokory a dobroty odvozuje svatý František z Písma svatého. Dvě ctnosti, které tak zářily 
u našeho Pána – pokora, která nás zdokonaluje vůči Bohu a mírnost, která se týká 
bližního. Když František zkoumá charakteristiku podstaty mírnosti u Pána Ježíše, 
předpokládá u něho pravou „zbožnost“, co možná nejdokonalejší praktikování 
takových ctností. „Vlídnost převyšuje všechny ostatní věci a vyniká nad všemi ctnostmi 
tím, že je květem lásky a dosahuje dokonalosti, nejenom když je trpělivá, ale také když 
je vlídná a dobrotivá.“ Když tak vyložil jasně důvody, která nás nutí k praktikování 
mírnosti, přechází František do pojmenování chyb nebo neřestí, které se přímo protiví 
této ctnosti. Ve „Filotee“ pojednává o a) hněvu, b) pomlouvání, c) unáhlených 
soudech. 
a) hněv 

V díle sv. Františka schází zvláštní pojednání o této neřesti. Je to snad proto, že celý 
jeho systém ho vedl k velkému rozvinutí pozitivních částí ctnosti. Když mluví o hněvu, 
odvolává se na patriarchu Josefa, který posílal své bratry z Egypta zpět do otcovského 
domu se slovy: „Jen mezi sebou nevyvolávejte po cestě hádky!“ Svou exhortaci posiluje 
slovy svatého Jakuba: „Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.“ Je třeba 
zavřít bránu také spravedlivému hněvu a nedovolit mu vstoupit, i kdyby byl jen malý: 
„Neboť když jednou vstoupil, je těžké ho vyhnat.“ 

1. Navyknout si žít bez hněvu. 
2. Ihned ho vyhnat, když nás překvapí. 
3. Když se pak stane, že jsme uchváceni hněvem a rozum je bezmocný, utíkejme se k 
Pánu. 
b) pomlouvačnost 
Spojitost mezi nepodloženým soudem a pomluvami je velice úzká: nepodložený soud 
opravdu plodí mnoho ničivých účinků. Mezi nimi je na prvním místě pomlouvání, 
opravdový mor rozhovorů. Pomluva je srovnatelná s vraždou a pomluvači jsou podobní 
hadům. Jestliže vražda zbavuje člověka tělesného života, jazyk pomluvače se dopouští 
trojího zločinu: duchovně zabíjí vlastní duši, otráví sluch toho, kdo ho poslouchá, a ničí 
pověst a reputaci toho, o kom mluví. Člověk lehce generalizuje a z jediného skutku 
člověka hodnotí člověka anebo z něho vyvozuje přemrštěné závěry. Proto, aby podpořil 
svoji tezi, uvádí tři klasické příklady z Písma: Noe se opil jednou, Lot se dopustil incestu 
jednou, svatý Petr zradil Pána. Bylo by ale chybné říci, že Noe byl opilec, nebo že Lot by 
incestní anebo svatý Petr byl zrádce.       dokončení na straně 11 
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RODINA: PRARODIČE, DRUHÁ ČÁST 
Katecheze papeže Františka, generální audience 11. 3. 2015 

Drazí bratři a sestry,  
v dnešní katechezi budeme pokračovat v reflexi o prarodičích a uvažovat o hodnotě  
a důležitosti jejich role v rodině. Učiním tak tím, že se s nimi ztotožním, protože také já 
k této věkové kategorii patřím. 
Když jsem byl na Filipínách, tak mne obyvatelé Filipín zdravili slovy: „Lolo Kiko“, což 
znamená „dědeček František“. „Lolo Kiko,“ říkali! Nejprve je třeba zdůraznit jednu věc. 
Je pravdou, že společnost tíhne k tomu, aby nás skartovala, Pán však nikoli. Pán nás 
nikdy neskartuje. Volá nás, abychom jej následovali v každém věku. Také stáří 
obsahuje milost a poslání, opravdové Pánovo povolání. Stáří je povoláním. Ještě 
nenastal čas „dát vesla do loďky“. Toto životní období se od těch předchozích 
nepochybně liší. Musíme jej také trochu „vynalézt“, protože naše společnosti nejsou 
připraveny duchovně, ani morálně přiznat této životní etapě její plnou hodnotu. Kdysi 
skutečně nebylo normální mít k dispozici čas, dnes mnohem víc. A také křesťanská 
spiritualita byla poněkud zaskočena. Je třeba uchopit spiritualitu seniorů. Díky Bohu 
však nechybějí svědectví světců a světic pokročilého věku. 
Velmi mne oslovil „Den seniorů“, který jsme loni uspořádali tady na Svatopetrském 
náměstí, které bylo zcela zaplněno. Naslouchal jsem příběhům seniorů, kteří žijí pro 
druhé, a také manželských párů, jak přicházejí a říkají: „Slavíme dnes 50. výročí – 
nebo 60. výročí - manželství“. Já říkám: Ukažte to mladým, kteří brzo ochabují! Senioři 
dosvědčují věrnost. A bylo jich tady v ten den mnoho. V této reflexi je třeba 
pokračovat v církevním i občanském prostoru. Evangelium nám v tom podává velmi 
krásný, dojemný a povzbuzující obraz. Jsou to Simeon a Anna, o nichž referuje 
evangelium o Ježíšově dětství napsané svatým Lukášem. Oba byli zajisté seniory: 
stařec Simeon a čtyřiaosmdesátiletá prorokyně Anna. Věk této ženy nebyl zamlčen. 
Evangelium říká, že denně s velikou věrností a dlouhé roky očekávali příchod Boha. 
Chtěli vidět ten den, zachytit znamení, vytušit jeho svítání. Možná už byli také trochu 
smířeni s tím, že dříve zemřou. Jejich dlouhé čekání však trvalo celý život, neměli 
důležitější závazky než očekávat Pána a modlit se. A když Maria a Josef přišli do 
chrámu, aby splnili ustanovení Zákona, Simeon a Anna přišli podníceni vnuknutím 
Ducha svatého (srov. Lk 2,27). Tíže věku a čekání z nich okamžitě spadla. Rozpoznali 
Dítě, objevili novou sílu k novému úkolu: vzdát díky a vydat svědectví tomuto Božímu 
znamení. Simeon pronesl improvizovaný chvalozpěv (srov. Lk 2,29-32), stal se v té 
chvíli básníkem, a Anna se stala první hlasatelkou Ježíše, „mluvila o tom dítěti všem, 
kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma“ (Lk 2,38). 
Drazí prarodiče, drazí senioři, vyjděme po stopách těchto mimořádných starců! 
Staňme se také trochu básníky modlitby, zkusme hledat svoje slova, osvojme si ta, 
kterým nás učí Boží Slovo. Modlitba prarodičů a seniorů je velkým darem pro církev! 
Je to obrovské bohatství. A velká injekce moudrosti také pro celou lidskou společnost, 
zejména pro tu, která je příliš zaneprázdněná, schvácená a roztěkaná. Někdo musí 
zpívat rovněž pro ně a opěvovat Boží znamení, modlit se za ně. Podívejme se na 
Benedikta XVI., který se rozhodl trávit v modlitbě a naslouchání Bohu poslední úsek 
svého života! To je krásné.  
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DOKONČENÍ  
Velký věřící pravoslavné tradice z minulého století, Olivier Clément, říkával: „Civilizace, 
kde už se nikdo nemodlí, je civilizací, v níž stáří už nemá žádný smysl. A to je děsivé.  
My potřebujeme především seniory, kteří se modlí, protože k tomu je nám dáno 
stáří.“ Potřebujeme staré lidi, kteří se modlí, protože k tomu nám bylo dáno stáří. 
Modlitba starých lidí je krásná. 
Můžeme děkovat Pánu za obdržená dobrodiní a zaplnit prázdnotu nevděčnosti, která 
Jej obklopuje. Můžeme se přimlouvat za touhy nových generací a dávat důstojnost 
paměti a obětem z minulosti. Můžeme připomínat ambiciózním mladým, že život bez 
lásky je vyprahlý. Můžeme ustrašeným mladým říci, že úzkost z budoucnosti lze 
překonat. Můžeme učit mládež příliš zamilovanou samu do sebe, že větší radostí je 
dávat než dostávat. Babičky a dědečci jsou stálým „sborem“ velkého duchovního 
chrámu, kde jsou prosebná modlitba a chvalozpěv oporou společenství, které pracuje  
a bojuje na poli života. 
Modlitba nakonec nepřetržitě očišťuje srdce. Chvála a prosba k Bohu zamezují tomu, 
aby se srdce zatvrdilo v zášti a sobectví. Jak ohavný je cynismus starce, který ztratil 
smysl svého svědectví, pohrdá mladými a nepředává životní moudrost! A jak krásné je 
naopak povzbuzení, které starý člověk dovede dát mladému, jenž hledá smysl víry  
a života! To je opravdové poslání prarodičů, povolání seniorů. Slova prarodičů mají 
pro mladé zvláštní smysl a oni si to uvědomují. Slova, která mi moje babička napsala  
v den mého kněžského svěcení, nosím stále s sebou, mám je v breviáři, často je čtu  
a mám z nich užitek. 
Velmi bych si přál, aby církev čelila skartační kultuře tím, že bude překypovat radostí 
z nového objetí mladých a starých lidí! A to je to, oč dnes prosím Pána: toto objetí! 

 

 
 MONS. JAN GRAUBNER JMENOVÁN PRAŽSKÝM ARCIBISKUPEM 

  
   Papežem Františkem jmenovaný Mons. Jan Graubner bude  
   uveden na svatovojtěšský arcibiskupský stolec v Praze v  
   sobotu 2. července 2022, v dopoledních hodinách, při slavné  
   mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.  
   Tímto dnem se také fakticky ujme úřadu 37. arcibiskupa  
   pražského a 25. primase českého. 
   Kardinál Dominik Duka je emeritním pražským arcibiskupem  
   a zároveň byl ustanoven apoštolským administrátorem „sede 
   vacante“ pražské arcidiecéze, a to až do okamžiku, kdy se  
   nový arcibiskup ujme kanonického vedení pražské   
   arcidiecéze. Kardinál Duka má i nadále právo volit papeže  
   (až do 80 let věku). Arcibiskup Jan Graubner bude rovněž  
   pokračovat ve službě předsedy České biskupské konference. 

 
Zdroj: Arcibiskupství pražské 
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DEN OTCŮ 
Den otců je svátek na počest otců, oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců 
ve společnosti. V mnoha zemích včetně České republiky se slaví třetí neděli v červnu,  
v některých státech se ale tradičně váže ke svátku sv. Josefa (19. března) či ještě k 
různým jiným datům. 
Tradici této oslavy otců založila Američanka Sonora Smart Doddová, která chtěla ocenit 
úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně první 
oslava Dne otců se konala v americkém městečku Spokane ve státě Washington 19. 
června 1910, v den narozenin Sonořina otce. První oslava Dne otců tak byla spíše 
soukromá, popularita svátku ale rychle rostla. V roce 1966 se díky prezidentovi 
Lyndonu Johnsonovi stala třetí červnová neděle oficiálně Dnem otců. 

www.wikipedia.org 
 

Zvu otce naší farnosti, především ty mladší – 30-50 roků,  
v neděli 19. června k otcovskému neformálnímu setkání. 

Něco k snědku a pití bude připraveno. 
Otevřenost ke sdílení se předpokládá. 

Začínáme v 19
30

 na farním dvoře. 
 
 

SVATÝ JOSEFE, TY JSI VZOREM 

A PATRONEM VŠECH OTCŮ. 
 

Nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti. 
Naplň opravdovou radostí srdce rodičů, 
kteří odevzdávají život svým dětem. 
                                                                           Ať se otcové starají o své rodiny tak, 
                                                                           jako ty ses staral o Svatou Rodinu v Nazaretě, 
                                                                           a ať žijí svůj rodinný život s Ježíšem. 
 
Vypros nám, aby nás žádné životní překážky 
nedokázaly vzdálit od Boha, 
a aby neochladla naše láska. 
 
                                                                            Svatý Josefe, svěř Bohu všechny otce, 
                                                                            kteří se starají o svoje rodiny, a zejména ty, 
                                                                            kteří svoje povinnosti vykonávají s obtížemi. 
 

                                                           Amen. 
 
 

       otec Josef a další duchovní otcové 
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          SVATÝ FRANTIŠEK SALESKÝ (+1622 400. VÝROČÍ OD SMRTI) 
Mírnost v různých životních okolnostech 

Svatý František Saleský nazývá čas od času mírnost těmito jmény: praktická láska, 
vlídnost, srdečnost, vnitřní vyrovnanost. 
1. Mírnost jako „praktická láska“ 

Tím, že definuje mírnost jako „praktickou lásku“ chce svatý František Saleský říci dvě 
věci: 
1. že mírnost je vázaná přímo na Boha – lásku, a má zamířeno prakticky k bližnímu 

2. že láska je středem salesiánské spirituality, že je hlavním motivem. 
Pokračujme však po pořádku. Sestry Navštívení ho požádaly, aby jim načrtl ducha jejich 
řádu. Obecný cíl je směřování k dokonalosti lásky a to je společné všem řehoním 
řádům. Zvláštním cílem Navštívení je naopak duch mírnosti. Pojetí mírnosti jako 
pokory a dobroty odvozuje svatý František z Písma svatého. Dvě ctnosti, které tak zářily 
u našeho Pána – pokora, která nás zdokonaluje vůči Bohu a mírnost, která se týká 
bližního. Když František zkoumá charakteristiku podstaty mírnosti u Pána Ježíše, 
předpokládá u něho pravou „zbožnost“, co možná nejdokonalejší praktikování 
takových ctností. „Vlídnost převyšuje všechny ostatní věci a vyniká nad všemi ctnostmi 
tím, že je květem lásky a dosahuje dokonalosti, nejenom když je trpělivá, ale také když 
je vlídná a dobrotivá.“ Když tak vyložil jasně důvody, která nás nutí k praktikování 
mírnosti, přechází František do pojmenování chyb nebo neřestí, které se přímo protiví 
této ctnosti. Ve „Filotee“ pojednává o a) hněvu, b) pomlouvání, c) unáhlených 
soudech. 
a) hněv 

V díle sv. Františka schází zvláštní pojednání o této neřesti. Je to snad proto, že celý 
jeho systém ho vedl k velkému rozvinutí pozitivních částí ctnosti. Když mluví o hněvu, 
odvolává se na patriarchu Josefa, který posílal své bratry z Egypta zpět do otcovského 
domu se slovy: „Jen mezi sebou nevyvolávejte po cestě hádky!“ Svou exhortaci posiluje 
slovy svatého Jakuba: „Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.“ Je třeba 
zavřít bránu také spravedlivému hněvu a nedovolit mu vstoupit, i kdyby byl jen malý: 
„Neboť když jednou vstoupil, je těžké ho vyhnat.“ 

1. Navyknout si žít bez hněvu. 
2. Ihned ho vyhnat, když nás překvapí. 
3. Když se pak stane, že jsme uchváceni hněvem a rozum je bezmocný, utíkejme se k 
Pánu. 
b) pomlouvačnost 
Spojitost mezi nepodloženým soudem a pomluvami je velice úzká: nepodložený soud 
opravdu plodí mnoho ničivých účinků. Mezi nimi je na prvním místě pomlouvání, 
opravdový mor rozhovorů. Pomluva je srovnatelná s vraždou a pomluvači jsou podobní 
hadům. Jestliže vražda zbavuje člověka tělesného života, jazyk pomluvače se dopouští 
trojího zločinu: duchovně zabíjí vlastní duši, otráví sluch toho, kdo ho poslouchá, a ničí 
pověst a reputaci toho, o kom mluví. Člověk lehce generalizuje a z jediného skutku 
člověka hodnotí člověka anebo z něho vyvozuje přemrštěné závěry. Proto, aby podpořil 
svoji tezi, uvádí tři klasické příklady z Písma: Noe se opil jednou, Lot se dopustil incestu 
jednou, svatý Petr zradil Pána. Bylo by ale chybné říci, že Noe byl opilec, nebo že Lot by 
incestní anebo svatý Petr byl zrádce.       dokončení na straně 11 

 

 

 



VOLNO 

    Zatím volno 

DOPLNITdopln  

 

- 4 -                                               FARNÍČEK 6/22  

PAPEŽ FRANTIŠEK: SVATÝ JOSEF NÁS UČÍ TICHOSTI 

Papež František se ve své katechezi na generální audienci zamýšlel nad mlčením 
svatého Josefa v evangeliu. Vyzval, abychom se učili „od svatého Josefa pěstovat 
prostor ticha, v němž se může objevit jiné Slovo, totiž Ježíš, Slovo Ducha Svatého, který 
v nás přebývá a přináší Ježíše.“ 

TICHO PLNÉ NASLOUCHÁNÍ 

„Josefovo ticho není němota; je to ticho plné naslouchání, činorodé ticho, ticho,  

z něhož vystupuje jeho velká niternost.“ Svatý otec citoval svatého Jana od Kříže a 
vysvětlil, že Bůh Otec mluvil Slovo, a byl to jeho Syn, který vždy promlouvá ve věčném 
tichu a v tichu musí být duší slyšeno. (srov. Dichos de luz y amor, BAC, Madrid, 417, n. 
99). 

I Ježíš ve svém pozemském životě prožil tuto zkušenost ticha v nazaretském domě, kde 
mu byli každodenním příkladem Marie a Josef. Papež František poznamenal, že „Ježíš 
sám vyhledával místa ticha ve svých dnech...a své učedníky vybízel, aby také oni prožili 
stejnou zkušenost: „Pojďte i vy někam na osamělé místo a trochu si odpočiňte“ (Mk 
6,31).“ 

KONTEMPLATIVNÍ ROZMĚR ŽIVOTA 

Svatý otec zdůraznil, že je důležité následovat příklad svatého Josefa a „obnovit tento 
kontemplativní rozměr života, který otevírá právě ticho“, a dodal, že to není snadné. 
Ticho může být děsivé, protože „po nás žádá, abychom se ponořili do sebe a postavili se 
té nejpravdivější části v nás samých.“ 

Papež František vyzval všechny, aby „kultivovali prostory ticha, v nichž se může objevit 
další Slovo, totiž Slovo Ducha Svatého, který v nás přebývá a přináší Ježíše.“ To 
vyžaduje, abychom si dávali pozor na svou mluvu, která, pokud ji nekontrolujeme, se 
může stát zlou a naše slova se mohou stát vychloubáním, lhaním, pomlouváním a 
pomluvami. 

NAUČIT SE KULTIVOVAT TICHO 

V závěru Svatý otec apeloval na to, že se musíme „od Josefa učit kultivovat ticho: prostor 
niternosti v našich dnech, ve kterém dáváme Duchu příležitost, aby nás regeneroval, 
utěšil, napravil“. 

„Užitek, jaký má ticho pro naše srdce, uzdraví také naše jazyky, naše slova a především 
naše rozhodnutí. Josef totiž spojoval tichost s činem. Nemluvil, ale konal, a tak nám 
ukázal to, co Ježíš jednou řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká: ´Pane, Pane!´ 
vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce" (Mt 7,21)“ 

Svatý Josefe, muži ticha, 
ty, který jsi v evangeliu neřekl jediné slovo, 
nauč nás postit se od marných slov, 
objevit hodnotu slov, která budují, povzbuzují, utěšují a podporují. 
Buď nablízku těm, kdo trpí kvůli slovům, jež zraňují, 
jako jsou pomluvy a očerňování, 
a pomáhej nám, abychom slova vždycky spojovali se skutky. Amen. 
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NOC KOSTELŮ (10. ČERVNA 2022)  

HLAVNÍ PROGRAM V KOSTELE SV. MIKULÁŠE: 

18:15-19:05 Mše svatá 

19:05-19:10  Přivítání a úvodní slovo 

19:10-19:40  MaTrio, zpěv (Tereza Halaštová, Veronika Končáková, Veronika 
 Kušnírová) 

19:40-20:10  Stanislav Zela (1893-1969) - kaplan ve Fryštáku, olomoucký světící 
biskup, mučedník komunistického režimu (Vít Němec) 

20:10-20:25  J. S. Bach a L. van Beethoven v podání Tomáše Nováka 

20:25-20:45  Střípky duchovních písní (Nové srdce) 

20:45-20:55 Varhanní hudba 18. století (Filip Krčma) 

20:55-21:10 Modlitba za mír 

21:10-22:00 Taize ve Fryštáku: meditativní zpěvy smíšeného sboru, tiché 
zamyšlení, díky a prosby 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM: 

16:30-18:00 Zábavné odpoledne pro celou rodinu (farní dvůr) 

Prohlídka kostela sv. Mikuláše  

Výstava oblečků pro sošku Jezulátka (kostel) 

Prohlídka fryštáckých varhan (kostel) 

17:00-17:30  Biblické postavičky (kostel) 

16:30-18:00 a 19:30-21:00 

 Prohlídka fryštáckých zvonů a věže (kostel)  

16:30-21:00  Prohlídka muzea P. Ignáce Stuchlého (fara) 

19:00-21:00  Prohlídka kaple sv. Antonína Paduánského na Skalce 

Prohlídka kaple sv. Panny Marie Bolestné na Vítové a hudební 
program 

Prohlídka kaple sv. Panny Marie Pomocné v Lukovečku a výstavy 
fotografií s připomenutím historie obce, kapličky, kamenného kříže u 
kapličky a Červeného kříže za obcí 
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STAV HOSPODAŘENÍ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI V ROCE 2021 
PŘÍJMY 
DOTACE                                   589 528,- Kč  
OSTATNÍ PŘÍJMY - SBÍRKY, DARY, NÁJMY    840 942,- Kč 
PŘÍJMY CELKEM               1. 430 470,- Kč  
       
VÝDAJE             
STAVEBNÍ PRÁCE, OPRAVY                   741 307,- Kč  
NÁKLADY NA ENERGIE           125 622,- Kč  
ODESLANÉ SBÍRKY A PŘÍSPĚVKY AO                  214 894,- Kč  
OSTATNÍ NÁKLADY - NÁKUP MATERIÁLU A SLUŽEB        284 492,- Kč  
VÝDAJE CELKEM               1. 366 315,- Kč  
       
REKAPITULACE STAVU FINANCÍ       
STAV ÚČTU K 1. 1. 2021                  275 573,- Kč  
STAV POKLADNY K 1. 1. 2021              4 995,- Kč  
CELKEM NA ZAČÁTKU ROKU                               280 568,- Kč  
       
STAV ÚČTU K 31. 12. 2021                  344 248,- Kč  
STAV POKLADNY K 31. 12. 2021                        475,- Kč  
CELKEM NA KONCI ROKU                                 344 723,- Kč  
 

POZVÁNKA NA POUŤ 
Zveme Vás na pouť ke svatému Antonínovi  (v kapli na fryštácké Skalce), 

která se bude konat v neděli 12. června 2022. 
Slavnostní mše svatá začne v 15 hodin. 
Celebrovat ji bude P. Dominik Kovář, kaplan v Holešově. 
Po skončení mše svaté je připraveno malé občerstvení. 

 

 

TÁBOR PRO DĚTI Z FARNOSTI                    „TOTÁLNĚ POHÁDKOVÝ“ 
 Od 17. – 21. července 2022 
Fara Písařov 
Věk 6 – 15 let 
Cena 1.500,- Kč 
Přihlašování do 12. 6. 2022 
E-mail: farnitaborfrystak@gmail.com 
Přihlášení je závazné. 
Bližší informace až po přihlášení. 
Kapacita tábora je omezena. 
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 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  
První osobní setkání s Kristem svátostným prožilo o čtvrté neděli velikonoční – neděli 
Dobrého pastýře, těchto třináct dětí: Nikola Buchtová, Daniel Drábek, Karin Dvořáková, 
Eliška Kadlčíková, Anežka Krumlová, Lukáš Navrátil, Hana a Jan Nedbalovi, Ema a 
František Přibylovi, Tomáš Studénka, Veronika Sychrová a Lilien Žitníková.  
Provázejme je i jejich rodiče svou modlitbou, aby Ježíše stále více poznávali i následovali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelium – Jan 10,27-30 
Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný 
život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj Otec, který mi je dal, je 
větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“ 

Dobrý pastýři, pečuj s láskou o svůj lid, 
vykoupený tvou drahocennou krví, 

a nepřestávej mu dávat pokrm věčného života. 
Neboť ty žiješ a kraluješ a věky věků. 

Amen. 
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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, 
nevím, jak smýšlíte o příchodu dětí na svět vy, ale nám dětem před šedesáti roky říkali 
rodiče, že děti nosí čáp. Nedávno jsem viděl pohlednici, na níž byl čáp, který měl  
v zobáku zavinovačku s dítětem. Jestli tomu tak je, pan čáp s paní čápicí sídlící na 
sloupu naproti vjezdu do DISu učinili moudré rozhodnutí: mají tři čápata, aby to  
v následujících letech ve Fryštáku stíhali. Počet dětí u nás narůstá. Během května  
i u nás v kostele byly pokřtěny čtyři děti. Mezi ně se stačily vsunout už ti věkem 
pokročilejší, kteří prožili první osobní setkání s Ježíšem v tajemství eucharistie. Uvidíte 
je v jiné části Farníčku. 
Prožili jsme devět dní modliteb za příchod Ducha svatého do našich myslí a srdcí a dnes 
tuto událost v liturgii zpřítomňujeme. Mne z Božího slova nejvíce zasáhla žalmová 
odpověď: „Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnov tvář země!“ Jak po tom toužím, aby 
tvář země, tolik zohyzděná zvláště na Ukrajině, byla obnovena. Když jsem přečetl knihu 
Svjatoslava Ševčuka, hlavního představeného řeckokatolíků na Ukrajině, MAJDAN  
a ŘECKOKATOLÍCI NA UKRAJINĚ, tak v to plně věřím. Ukrajinci se silně obracejí k Bohu, 
Ježíši Vzkříšenému, jemuž postavili před asi devíti roky v Kyjevě katedrálu (viz obrázek). 
Usilují o hluboké zakotvení v Ježíši eucharistickém a v jeho Nejsvětějším Srdci. Usilujme 
o to také hlubším slavením slavnosti Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  
v následujících dnech. Žít z Ježíšova trvalého sebedarování se nám v nejryzejší lásce  
a přebývat v jeho Srdci patří k podstatě naší víry. To vše můžeme poznávat skrze 
pravidelnou účast na bohoslužbě při pozorném slyšení Božího slova v osvícení 
Duchem svatým, neboť jen skrze něho můžeme říci z hloubi srdce „Ježíš je Pán“ - můj 
Pán! 

Milé sestry a bratři, to ze srdce přeji i vyprošuji sobě i vám. 
o. Josef 
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                                                                KALENDÁRIUM ČERVEN 2022 
   
  1.6. Památka svatého Justina 
  5.6. Slavnost seslání Ducha Svatého 
11.6. Památka svatého Barnabáše 
12.6. Slavnost Nejsvětější Trojice 
13.6. Památka svatého Antonína z Padovy 
16.6. Slavnost Těla a Krve Páně 
19.6. 12. neděle v mezidobí 
21.6. Památka svatého Aloise 
24.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
26.6. 13. neděle v mezidobí 
28.6. Památka svatého Ireneje 
29.6. Slavnost svatých Petra a Pavla 
 

         SVATÝ FRANTIŠEK SALESKÝ (DOKONČENÍ ZE STRANY 5) 
Nakonec jeho srdce diktuje vhodné léky: zapřísahá, abychom nepomlouvali nikdy 
nikoho. Když by nás nějaké okolnosti vedly k tomu, abychom soudili bližního, vyzývá 
nás, abychom aplikovali nejnižší normu neřesti, ale ušetřili osobu. Potom abychom 
nasměrovali řeč jinam anebo ještě lépe, abychom to otočili úplně, a to uvedením 
nějakého dobrého příkladu ve prospěch člověka v tomto ohledu. 
c) nepodložené, unáhlené soudy 

V knize „Úvod do zbožného života“ se cele zabývá zhoubnými důsledky 
„nepodložených soudů“: Začíná jako obvykle přesným tvrzením Písma: „Nesuďte,  
a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám 
odpouštěno“ (Lk 6,37). Dále se pak odvolává na tradiční asketiku. Jenom Bohu náleží 
soudit, a proto člověk se svým soudem usurpuje, tady je možnost, že bude chybovat, 
úřad Páně? Kromě toho člověk těžce posoudí sám sebe. Jak tedy může mít 
předpoklady na posuzování druhých? Potom přechází k tomu, aby nabídl léky. Jedná se 
například o toto: 
1. Existují srdce, která jsou od přírody tvrdá, hořká a drsná, která činí hořkými  
a drsnými to, čeho se dotknou. Těm pro uzdravení radí sv. František dobrotu, lék 
ducha. 
2. Existuje kategorie lidí, kteří nerozvážně posuzují z pýchy. Těm světec radí meditaci o 
farizeovi a publikánovi. 
3. Těm, kteří se radují z něčeho špatného u druhých lidí a tím si slouží pro omluvu 
stejné anebo odlišné neřesti, jejíž jsou obětí, sv. František připomíná, že zlo zůstane 
navždy zlem. 
4. Veliká část lidí se oddává nepodloženým soudům jednoduše proto, že rádi filosofují a 
vypráví o chování druhých lidí. Lékem je hlubší reflexe a praktikování ctnosti 
spravedlnosti, která dává každému, také na tomto poli, to, co mu patří. 
 

vybral o. Josef 
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Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. 
Řekni mi, co mám dělat a dej mi své vnuknutí.  

 

BIBLICKÁ JMÉNA 
Dokážete správě odpovědět na otázky týkající se významu jmen v Bibli? 
Odpovězte na otázky s pomocí nápovědy nebo biblické citace. 
Některé odpovědi najdete také v biblickém slovníku. 
 
Izaiáš nazval očekávaného vykupitele jménem Emanuel  
(co toto jméno znamená?) *Mt1, 23 
Ježíš dal Šimonovi jméno Petr  
(co toto jméno znamená?) *Mt 16, 18 
Ježíš se narodil v Betlémě  
(co název Betlém znamená?) *Biblický slovník 
Izák se narodil Abráhámovi a Sáře, když byli pokročilého věku. 
(Co znamená jméno Izák?) *Gn 21, 6 
Jeruzalém byl a zůstává hlavním městem Židů  
(co znamená název Jeruzalém?) *Biblický slovník 
Mojžíš prožil dramatický život od svého narození 
(Co znamená jméno Mojžíš?) *Ex 2, 10 
Tabita v době apoštola Pavla šila košile a pláště pro první křesťanky 
(co znamená jméno Tabita?) *Sk 9, 36 
Abrahám se původně jmenoval Abram. Později dostal nové jméno. 
(Co znamená Abrahám?) *Gn 17, 5 
Pán Ježíš bývá nazýván Mesiáš nebo Kristus. 
(Co tato jména znamenají?) *Biblický slovník 
První lidi nazývá Bible Adam a Eva. 
(Co podle Bible tato jména znamenají?) *Gn 3, 20 
 
 
Nápověda:  
Bůh s námi, Dům chleba, Matka všech živých, Město pokoje,  
Otec mnoha národů, Pomazaný Boží, Smíšek, Skála, Srnka, z vody vytažený 
 

 
 
 
 

mailto:farnicek@post.cz

