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ÚVODNÍ SLOVO
Milé sestry a bratři, čtenáři Farníčku,
po rozběhnutí nového školního roku v září, měsícem říjnem vstupujeme intenzívně do
dalšího pastoračního
roku. Na jiném místě Farníčku narazíte na článek Pastorační
Žehná volno
aktivity ve farnosti. Rozbíhá se naplno výuka náboženství ve škole s novými polskými
učebnicemi náboženství, a tak vás rodiče zveme k vaší aktivní spoluúčasti na procesu
spirituální výchovy vašich dětí. Je to váš nezastupitelný úkol. K němu vás může
povzbudit nádherná knížka na knižním stánku - „Spirituální výchova v rodině“.
Památka Panny Marie Růžencové v pátek 7. října nás znovu zve ke každodenní
modlitbě růžence, alespoň jednoho desátku – Ježíš, který nám Ducha svatého seslal –
za mír na Ukrajině i v jiných částech světa.
Ve Farníčku také narazíte na obsáhlý text o pastoračních radách ve farnosti, po kterých
se ozývalo volání v mnoha
v naší
arcidiecézi.
ci říjnusynodálních
se vřele skupinách
doporučuje
modlitba
sv. růžence. Ve
My ji máme od rokuslově
2018 a„růženec“
přiblížila se je
nová
volba
do
služby
v pastorační
raděRůže
farnosti.
obsaženo slovíčko
– „růže“.
Věnujte proto četbějenakvětina
toto téma
náležitou
pozornost.
velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě
Dále je před námi Světový den misií s misijní nedělí 23. října s tématem papeže
královská, ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec
Františka „Budete mými svědky“. Ptejme se každý sám sebe, jak je to v mém životě.
je modlitbou
krásnou,
Je to nejdůležitější poslání,
které nám
dává sámkterou
Pán. věnujeme králi Ježíši a
aleSlavnost
je téžVšech
modlitbou
někdy
V úterý 1. listopadukrálovně
jste všichniMarii,
zváni na
svatých. Od
nich sevelmi
můžeme
namáhavou,
níž se sinám
oechce,
která „bolí“ svoji
učit, jak dobře svědčit
o Ježíši Kristudoi vyprosit
k tomu
jejich pomoc.
Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé avedélku.
středu 2.
listopadu
nás vede
nejen
jejich
„jednotvárnost“
Přesto
co nic
nestojí,
zananic
hroby, ale hlavně nestojí,
k vděčnosti
jsme skrze sv.
ně dostali
i k už
prosbě
o jejich
říkáza vše,
se, co
a modlitba
růžence
mnohé
přímluvu, abychomvyprosila.
život dobře prožívali a jednou se s nimi v „nebeské říši“ naplno
setkali. Kéž nám v tom všem co nejvíce pomáhá Panna Maria Růžencová.

Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě
famózní. Oslava sv. Václava a příchodu
salesiánů
Všem vám žehná o. Josef
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.

Foto kostela sv. Petra a Pavla v Jedovnici
navštíveného v rámci letošní „farní pouti“.
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NABÍDKA PASTORAČNÍCH AKTIVIT
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Náboženství dětí základní školy bude obdobné jako v loňském roce. Děti první až třetí
třídy budou vyučovány ve škole v pondělí - 1.třída v 11:45, 2. třída 12:35 a 3.třída
13:25. Od čtvrté do deváté třídy bude výuka na faře v Katechetické místnosti ve středu
- 4.třída 12:40, 5.- 6.třída ve 13:30. Prosíme ještě o urychlené přihlašování dalších 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 svatém 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 7. 11. v 18.00 v 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 svátého přijímání, které bude v neděli 30.
4. 2023 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..

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ (P. J. BRTNÍK, P. J. BLAHA)
K přípravě na přijetí svátosti biřmování je možné se již přihlašovat v sakristii.
Je důležité, aby se jednalo o jejich vlastní rozhodnutí. – Sami se zapíší!
První schůzka pro všechny přihlášené bude v neděli 16. října v 18.00 na faře.
Starší 18 let - jednoroční příprava. Setkáni budou dle domluvy.
Konkrétní den se domluví na první schůzce v neděli 16. 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
hodin. 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
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PŘÍPRAVA NA KŘESŤANSKÉ MANŽELSTVÍ
Velice se osvědčuje dvoufázová příprava. Má dvě části. Jedna se nazývá „vzdálená
příprava" a druhá „blízká nebo bezprostřední."
VzdálenáVOLNO
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
Zatím
volno
rok. Tuto DOPLNITdopln
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 a prohovořují 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 žije z něho!" My ho zčásti
používáme v malém společenství i v našem Uvádění do duchovní četby Písma o prvních
pátcích v měsíci.
Budou pokračovat 7. 10. 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.
K tomuto setkávání Vás zve o. Josef
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PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (ze Stanov arcidiecéze olomoucké)
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora nebo
moderátora společné duchovní správy podle kánonu 517 § 1 CIC (dále jen faráře).
Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým
společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk
4,32). Pro plodnou činnost pastorační rady je společná modlitba a vzájemná důvěra
mezi všemi zúčastněnými základním předpokladem. Připravenost k spolupráci,
k vzájemnému naslouchání a porozumění je nezbytná.
Na základě povinnosti věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě
(všeobecné kněžství) nese pastorační rada spoluodpovědnost za šíření poselství spásy
a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: „Budete mi
svědky“ (Sk 1,8), viz kánon 225 § 1, 2 CIC. Aby mohli plnit své úkoly, snaží se všichni
členové pastorační rady spolu se svými pastýři o svou duchovní formaci, další
náboženské vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti.
Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit
se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při
realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace farnosti podílet se na
vytváření pastoračního programu.
K úkolům pastorační rady zvláště náleží:
probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat
spolupráci členů;
získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího
prohlubování;
přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého
farního společenství na liturgii;
podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou;
sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné
návrhy k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je;
koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět;
zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů případně i ostatních spoluobčanů na
veřejnosti;
probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj
pozitivních hodnot ve světě;
hledat a budovat ekumenickou spolupráci v pastorační a charitativní činnosti;
podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při respektování
jejich samostatnosti; v dialogu s nimi a ostatními skupinami ve farnosti koordinovat
jejich úkoly a služby;
hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni života farního společenství;
pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech
ve farnosti a společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství;
spolupracovat při provádění lidových misií, při duchovních obnovách, při plánování
a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu,
vývěsku, o farní kroniku apod.
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PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI JE VE FRYŠTÁKU OD ROKU 2018.
V roce 2020 došlo k výměně některých členů na jejich žádost a od tohoto roku jsou v ní
tito členové: z titulu role – farář farnosti P. Josef Brtník a ředitel komunity salesiánů P.
Jan Blaha.svolnivol
Členové zvolení farností: Luboš Fuksa, Libor Kučera, Markéta Halaštová
a Zdeněk Konečný. Členové jmenovaní farářem: David Odstrčil, Mário Holík, Jindřiška
Šindlerová a Růžena Hrnčířová.
11. listopadu byli čtyři zvoleni, další jmenováni, 18. listopadu byli představeni farnosti.
25. listopadu uvedeni do služby.
Nastal čas nových voleb.
V neděli 6. 11. dostanete lístky k navržení 8 kandidátů. Odevzdáte je v neděli 13. 11.
V neděli 20. 11. dostanete lístky s osmi kandidáty, kteří od vás dostali nejvíce hlasů
a do neděle 27. 11. z nich vyberete čtyři a lístky odevzdáte po bohoslužbách v kostele.
V neděli 4. 12. budou oznámeni a představeni čtyři zvolení a čtyři jmenovaní farníci.
Navrhovat můžete i stávající členy PRF. Kandidáty je třeba vybírat a navrhovat podle
toho, co se od nich očekává dle stanov pro PRF.
Modlitba k Duchu svatému za dobrý návrh kandidátů a za moudrou volbu nových
členů pastorační rady farnosti: „Bože, Duchu svatý, osvěcuj mou mysl a zapaluj mé
srdce láskou, abych dobře rozpoznával/a kandidáty/tky k této službě a následně
i volil/a moudře ty, kteří tuto službu budou po čtyři roky konat. Amen.“
Volby do pastorační rady
Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let, v případě prvního ustavení na 2 roky.
Volební právo:
právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti;
právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten
plnit úkoly pastorační rady.
VOLEBNÍ ŘÁD:
 farář jmenuje tříčlennou volební komisi a požádá jednotlivé instituce ve
farnosti o jmenování delegátů do pastorační rady;
 kandidáty může navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit. Písemné
návrhy přijímá farář a volební komise. Společně posoudí, zda navržení
kandidáti splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádá si jejich souhlas s
kandidaturou;
 volební komise určí termín, místo a způsob konání voleb a sestaví kandidátku
ze všech navržených kandidátů s vyloučením těch, kteří byli jmenováni do
pastorační rady jako delegáti;
 seznam kandidátů, termín a místo konání voleb musí být zveřejněn nejpozději
14 dní před volbami ohlášením při bohoslužbách a na vývěsce v kostele.
Stejným způsobem se zveřejní seznam členů pastorační rady delegovaných
jednotlivými institucemi;
 v případě potřeby zajistí velební komise představení jednotlivých kandidátů
voličům;
 volební komise do týdne oznámí zvoleným kandidátům výsledky voleb;
 volební komise do 14 dnů od data konání voleb oznámí farnímu společenství
výsledky voleb
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USTAVENÍ PASTORAČNÍ RADY
Do jednoho měsíce po volbách svolá předseda všechny členy pastorační rady k
ustavujícímu zasedání.
Před termínem konání ustavujícího zasedání jsou členové farní rady uvedeni do funkce
předsedou pastorační rady složením tohoto slibu před shromážděným farním
společenstvím:
„Chcete svědomitě plnit své poslání v pastorační radě a přispívat k růstu
Božího království v naší farnosti?!
Jednotliví členové pastorační rady podají předsedovi ruku se slovy:
„Ano, to slibuji. Kéž mi Bůh pomáhá.“
Současně předseda pastorační rady předá členům pastorační rady jím podepsané
dekrety o ustanovení za členy pastorační rady.
Na ustavujícím zasedání zvolí pastorační rada místopředsedu a sekretáře z členů
pastorační rady.
Každá farnost společné duchovní správy a každá farnost spravovaná excurrendo může
mít vlastní pastorační radu.

FARNÍ POUŤ PO MORAVSKÉM KRASU (1. 10. 2022)
Letošní farní pouť měla několik významných cílů. Prvním z nich byl Senetářov, kde byl v
letech 1969 – 71 postaven kostel sv. Josefa, jeden z mála kostelů, které byly postaveny
v době komunismu v Československu. Historie stavby je skutečně bohatá a pohnutá a v
příspěvku by zabrala několik stran. Nejjednodušší proto bude sdělit, že stavba byla
uskutečněna jako splnění slibu daného v době II. světové války, že se v případě
vystěhování obce Senetářovštví budou moci do své obce po válce vrátit, byla
provedena svépomocí farníků a okolních obyvatel a že tvar kostela připomíná loď,
jakožto loď Matku Církev či Noemovu archu. Hlavním hybatelem vybudování kostela
byl P. František Vavříček, který pověřil vypracováním projektu umělce Ludvíka Kolka,
jehož umělecký směr původně vůbec nebyl architektonického rázu. Kostel měl vysvětit
pan biskup Karel Skoupý, ale komunistický režim akci zakázal. První bohoslužba
proběhla 11. 7. 1971 za přítomnosti P. Vavříčka a P. Zouharových (z této rodiny vyšlo v
Senetářově osm kněží). Přestože bezpečnost střežila všechny cesty k Senetářovu, akce
se účastnilo asi 15 tisíc lidí. Oficiální svěcení kostela proběhlo až po 20 letech. Křížovou
cestu a oltářní obraz maloval mistr Mikuláš Medek. Zajímavá historka se váže právě ke
svěcení kostela, kdy biskup, když nemohl oficiálně přijet, přijel tajně, protáhl se
okýnkem v sakristii a kostel vysvětil, o čemž se farníci dozvěděli až daleko později.
Bohoslužba zde mohla být v té době sloužena jen jednou za tři týdny a jelikož v
Senetářově byly doslova návaly poutníků a návštěvníků, zřídila obec naproti kostelu
muzeum knoflíkářství, aby měla pro takové zástupy „alibi“. V kostele sv. Josefa jsme
měli bohoslužbu a po prohlídce venkovního okolí kostela pokračovali dále do
Jedovnice, kde na nás čekal pan farář, aby nám vylíčil historii zdejšího kostela sv. Petra
a Pavla. I zde najdeme veliký oltářní obraz od Mikuláše Medka, který objednal stejně
jako v Senetářově P. Vavříček, vše září novotou a čistotou a zaujala nás zvláště
kazatelna, ke které se vystupuje po vcelku příkrých asi pěti schůdkách.
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FARNÍ POUŤ – DOKONČENÍ
V Jedovnici mají zajímavě sestavené varhany, a to tak, že píšťaly jsou nejen uprostřed
kúru, ale i po jeho stranách, čímž vzniká jistě zajímavý hudební zážitek.
Dále jsme pokračovali do Křtin u Brna, kde je obrovský barokní chrám Jména Panny
Marie. Tento poutní kostel je nazýván „Perla Moravy“. Podle pověsti ve zdejším údolí
křtili svatí Cyril a Metoděj. Současná barokní stavba pochází od Jana Santiniho. Vysoký
strop zdobený figurálními motivy, kam oko pohlédne samý barokní andělíček, mnozí
andělé v nadživotní velikosti, oltář s pestrobarevnou Pannou Marií… Bohoslužby slouží
kněz většinu času zády k lidu, jelikož obětní stůl splývá s oltářem. Pomodlili jsme se
Otčenáš a Zdrávas a šli se podívat do kaple sv. Anny. Ve venkovních ambitech je
zavěšena zvonkohra Petra Rudolfa Manouška, kterou inicioval a pořídil díky četným
darům mnoha dárců P. Prnka.
Dále jsme jeli do Pozořic, kde mají kostel Nanebevzetí Panny Marie. Pan farář nás již
VOLNOV.
. března
si a předal
očekával, krátce promluvil o kostele a dění ve farnosti,
pomodlil
se s námi
slovo otcipřipomínáme
Josefovi, který svátek
z Pozořic
pochází.JosefaZaTÍM
Jaruška Fuksová nám zahrála asi pět
svatého
skladeb na varhany a občerstveni duchovní hudbou jsme se pomodlili desátek růžence.
Poté nás otec Josef zkoušel, jaká je v pozořickém a fryštáckém kostele shoda.
Nebudeme vás napínat: Jsou to sochy sv. Augustina, sv. Ambrože u hlavního oltáře
a socha sv. Terezie z Lisieux a sv. Anežky České v bočních lodích.
Poslední zastávkou naší pouti byly Boskovice a zdejší chrám sv. Jakuba, kde otec Josef
začátkem 80. let kaplanoval. Kostel působí goticky, ale protože zřejmě nebyly finance
na stavbu, prošlo chrámem několik architektonických období. Také díky několika
požárům změnil kostel původní vzhled. Roku 1670 byla ke kostelu přistavěna
Loretánská kaple. Nicméně je zde např. největší náhrobek na Moravě, který je
renesanční, krásná vitrážová okna, vysoké štíhlé gotické sloupy, na klenby však
nedošlo, takže strop je rovný a také renesanční, dvě barokní kazatelny… Zajímavostí je,
že zde nějakou dobu sloužil sv. Jan Sarkander a byl zde pokřtěn P. Tomáš Špidlík.
Jelikož jsme měli ještě čas, zašli jsme do nedaleké židovské synagogy major (velké).
První zmínka o synagoze pochází z roku 1585, nicméně současná stavba byla vystavěna
roku 1639 a rozšířena 1698. Dalších stavebních úprav se dočkala v 19. století. Strop je
vymalován květinovými a rostlinnými rozvilinami, které vytvořili polští umělci, a je
zdoben i nápisy alefbetem – hebrejskými texty. Synagoga má balkónek a v horním
patře najdeme v současné době výstavu kreseb židovských malířů a karikaturistů.
Nechybí samozřejmě ani soupis zhruba 450 boskovických židovských obyvatel, kteří
museli odejít do transportu a z nichž se vrátilo pouhých 14 osob. V době II. světové
války byla boskovická synagoga využita jako skladiště. V současné době zde probíhají
nejen výstavy, ale i další kulturní akce, např. koncerty.
Začalo pršet, a tak jsme již nešli na židovský hřbitov, zato jsme se zastavili u památníku
ke 100letému výročí narození P. Tomáše Špidlíka, který je vybudován v blízkosti jeho
rodného domu, který je dnes však již zbořen. Památník má tvar srdce, což připomíná,
že otec Špidlík dal své srdce celému světu.
Děkujeme za krásnou pouť a nutno říci, že Morava skýtá skutečně mnoho duchovně
nabitých míst.
PJ
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RODINA: MANŽELSTVÍ
Katecheze papeže Františka, generální audience 29. 4. 2015.
Drazí bratři a sestry, naše reflexe o původním Božím plánu s lidským párem muže
a ženy se po zastavení u dvou vyprávění z knihy Geneze nyní zaměří přímo k Ježíši.
Evangelista Jan na začátku svého evangelia podává příhodu ze svatby v Káni, na které
byli přítomni Panna Maria a Ježíš se svými prvními učedníky (srov. Jan 2,1-11). Ježíš byl
na této svatbě nejenom přítomen, ale „zachránil tuto slavnost“ zázrakem proměnění
vody ve víno! První ze zázračných znamení, kterým zjevil svoji slávu, tedy uskutečnil
v souvislosti s manželstvím, a bylo to gesto velké sympatie ke vznikající rodině, gesto
podnícené Mariinou mateřskou péčí. Vrací nás to ke knize Geneze, kde Bůh dokončuje
stvoření mistrovským dílem muže a ženy. Ježíš začíná se svými zázraky právě zde
u tohoto mistrovského díla, v manželství, na svatbě muže a ženy. Ježíš nás tak učí, že
mistrovským dílem společnosti je rodina: milující se muž a žena! To je mistrovské dílo!
Od časů svatby v Káni se změnilo mnoho věcí, ale toto Kristovo „znamení“ obsahuje
poselství stále platné.
Zdá se, že je dnes nesnadné mluvit o manželství jako o slavnosti, která se obnovuje
během času v různých životních obdobích manželů. Vskutku je stále méně lidí, kteří
uzavírají sňatek. Mladí se nechtějí ženit a vdávat, to je fakt. V mnoha zemích však
stoupá počet rozvodů a klesá počet dětí. Těžkosti společného soužití manželů
či rodiny vedou stále častěji a rychleji k rozpadu svazků a důsledky nesou především
děti. Uvědomme si, že prvními oběťmi, největšími oběťmi, které nejvíce trpí rozvodem
jsou děti. Pokud odmalička zakoušíš, že manželství je svazkem „na dobu určitou“,
nevědomky to tak bude i u tebe. Mnozí mladí skutečně nemají v plánu uzavírat
neodvolatelný svazek a zakládat rodinu natrvalo. Myslím, že se musíme velice vážně
zamyslet nad tím, proč se mnozí mladí „necítí na manželství“. Je to kultura
prozatímnosti, všechno je provizorní a zdá se jako by neexistovalo nic definitivního.
To, že mladí odmítají sňatek, je jedna ze starostí, které dnes vyvstávají. Proč se
nechtějí brát? Proč dávají často přednost soužití či „ redukované odpovědnosti“? Proč
mají mnozí i mezi pokřtěnými malou důvěru v manželství a v rodinu? Je důležité se to
snažit pochopit, pokud chceme, aby mladí mohli nacházet správnou cestu. Proč nemají
důvěru v rodinu?
Těžkosti nejsou jenom ekonomické povahy, ačkoliv jsou opravdu vážné. Mnozí se
domnívají, že tato změna nastala v posledních desetiletích v důsledku emancipace
ženy. Ani tento argument však neplatí, je falešný a nepravdivý. Je výrazem mužského
šovinismu, který chce nad ženou neustále panovat. Děláme ostudu jako Adam, když se
jej zeptal Bůh: „Proč jsi jedl plody z toho stromu?“, a on odpověděl: „Žena mi dala jíst.
Žena je tedy vinná…“ Ubohá žena! Musíme ženy bránit!
Ve skutečnosti takřka všichni muži i ženy chtějí stabilní citovou jistotu, solidní
manželství a šťastnou rodinu. Rodina je na vrcholu oblíbenosti mezi mladými lidmi,
ale ze strachu, že se spletou, mnozí na ni ani nepomýšlí, a přestože jsou křesťané,
neuvažují o svátostném manželství, jedinečné a neopakovatelné smlouvě, která se
stává svědectvím víry. Snad právě tento strach ze selhání je tou největší překážkou
přijetí slov Krista, který přislibuje milost manželskému spojení a rodině.
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DOKONČENÍ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKY
Nejvíce přesvědčivým svědectvím o požehnání křesťanského manželství je dobrý život
křesťanských manželů a rodiny. Není lepšího způsobu vyjádření krásy této svátosti!
Bohem posvěcené manželství chrání onen svazek muže a ženy, který Bůh požehnal již na
Vol
počátku stvoření, a je zdrojem pokoje a dobra po celý manželský a rodinný život.
Tato velkáDOPLNIT
důstojnost svazku muže a ženy v prvních dobách křesťanství vedla například
k odstranění nešvaru, který byl tehdy považován za zcela normální, totiž práva manželů
rozejít se s manželkou, a to z pohnutek naprosto lichých a ponižujících. Evangelium
rodiny, evangelium,
DOPL které právě tuto svátost zvěstuje, překonalo tuto zavedenou kulturu
rozvodu.
Křesťanský zárodek radikální rovnosti manželů musí dnes přinést nové plody. Svědectví
o sociální důstojnosti manželství se stane přesvědčivým právě touto cestou, tedy
přitažlivým svědectvím vzájemnosti a komplementarity mezi nimi.
Proto musíme jako křesťané v tomto ohledu požadovat více. Například: rozhodně
podporovat právo na rovnou mzdu za tutéž práci. Proč by mělo být samozřejmé, že ženy
vydělávají méně než muži? Nikoli! Mají tatáž práva. Nerovnost je zjevný skandál!
A zároveň uznávat, že mateřství ženy a otcovství muže jsou vždycky cenným
bohatstvím, které slouží především dětem. Rovněž tak ctnost pohostinnosti
křesťanských rodin dostává dnes zásadní význam, zvláště v situacích chudoby, degradace
a násilí v rodině.
Drazí bratři a sestry, nemějme strach pozvat Ježíše na svatbu, pozvat jej k sobě domů,
aby byl s námi a opatroval rodinu. A nemějme strach pozvat také Jeho matku Marii!
Křesťané, kteří se berou v Pánu, jsou proměňováni na účinné znamení Boží lásky.
Křesťané neuzavírají sňatek pouze kvůli sobě, ale berou se v Pánu k užitku celého
společenství, celé společnosti.
O tomto krásném povolání ke křesťanskému manželství budu mluvit také v příští
katechezi.
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KALENDÁRIUM ŘÍJEN 2022
1.10. Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše
2.10. 27. neděle v mezidobí
4.10. Památka svatého Františka z Assisi
9.10. 28. neděle v mezidobí
15.10. Památka svaté Terezie od Ježíše
16.10. 29. neděle v mezidobí
17.10. Památka svatého Ignáce z Antiochie
18.10. Svátek svatého Lukáše, evangelisty
23.10. 30. neděle v mezidobí
28.10. Svátek svatých Šimona a Judy
30.10. 31. neděle v mezidobí

MILÍ PŘÁTELÉ, RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI DO KURZŮ ALFA,
KTERÉ SE BUDOU KONAT V NAŠÍ FARNOSTI OD 7. 1. 2023.
ALFA je kurz o základech křesťanství. Budeme se v týdenních intervalech – ve čtvrtek
00
od 18 – zamýšlet a ve skupinkách debatovat nad těmito tématy:
Dny a čas
Téma
Kde
sobota 7. 1. 2023 - 17h

Jde v životě o něco víc?
(úvodní večer kurzu)

čtvrtek 12. 1 2023 - 18h

Kdo je to Ježíš?

sál DIS
fara

čtvrtek 19. 1. 2023 - 18h Proč Ježíš zemřel?

fara

čtvrtek 26. 1. 2023 - 18h Jak získat víru?

fara

čtvrtek 2. 2. 2023 - 18h

Proč a jak se modlit?

fara

čtvrtek 9. 2. 2023 - 18h

Proč a jak číst Bibli?

fara

čtvrtek 23. 2. 2023 - 18h Jak nás Bůh vede?

fara

sobota 25. 2. 2023 - 9h

Kdo je to Duch sv., co dělá?
Jak mohu být naplněn Duchem sv.?

Regina
Zlín

čtvrtek 2. 3. 2023 - 18h

Jak odolat zlému?

fara

čtvrtek 9. 3. 2023 - 18h

Proč a jak mluvit s druhými o víře?

fara

čtvrtek 16. 3. 2023 - 18h Uzdravuje Bůh i dnes?

fara

čtvrtek 23. 3. 2023 - 18h A co církev?

fara

čtvrtek 30. 3. 2023 - 18h Jak mohu prožít zbytek života nejlépe?

fara

neděle 16. 4. 2023 - 17h Závěrečné setkání

sál DIS

 Poznáte, oživíte, prohloubíte základní pravdy křesťanství
 Prožijete společenství kolem jednoho stolu u večeře
 Poznáte nové lidi a atmosféru společenství





Objevíte v sobě schopnost hlubšího sdílení a mnohé další věci.
Přihlašovat se můžete: Mob: 604 627 533
Mob: 604 588 285 nebo e-mail: alfafrystak@seznam.cz
nebo osobním předáním přihlášky o. Josefovi, Sylvě a Davidovi Odstrčilovým

NEMOCI A ÚRAZY
Víte co se komu stalo?
Odpovězte na otázky pomocí biblické citace nebo nápovědy.
Jakou nemocí byl stižen starozákonní Job?
*Job2, 7
Co bylo nemocnému, kterého k Ježíšovi spustili otvorem ve střeše?
*Mk 2, 1-2
Jakou nemocí trpělo 10 lidí, které Ježíš uzdravil a pouze 1 mu poděkoval?
*Lk 17, 11-19
Jakou nemocí trpěl člověk, kterého Ježíš uzdravil slovem „Effatha“?
*Mk 7, 31-37
Jaká epidemie stihla Izraelity jako trest za Davidovo sčítání lidu?
*2 Sam 24, 13-15
Co se stalo Zachariášovi proto, že neuvěřil slovům archanděla Gabriela
o narození syna – Jan Křtitele?
*Lk 1, 19-20
Vodo
Jakou nemocí byl postižen apoštol Pavel u Damašku?
*Sk 9, 1-9
Co se stalo starozákonnímu Jakubovi, když bojoval s Bohem?
*Gn 32,25-33
Co se stalo Eutychovi při Pavlově kázání?
*Sk 20,9
Jakou nemocí trpěla Petrova tchyně, když přišel na návštěvu Ježíš?
*Mk 1, 29-31
Nápověda: hluchoněmost, horečka, malomocenství, mor, ochrnutí,
oněmění, oslepnutí, poranění kyčelního kloubu, smrt po pádu z okna, vředy

– ZPRAVODAJ
SV. MIKULÁŠE
FRYŠTÁKU
Čím seFARNÍČEK
provinili manželé
AnaniášFARNOSTI
a Safira, když
prodali svéVE
pole?
Redakční rada: P. Josef Brtník, Mgr. Pavel Nášel
*Sk 5, 1 -11
VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ, URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU, NEPRODEJNÉ

Nápověda:

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST FRYŠTÁK, P. I. STUCHLÉHO 25,

763 16 FRYŠTÁK, TEL: 577 911 005
E-mail: farnicek@post.cz, internet: http://www.farnostfrystak.cz.
UZÁVĚRKA PRO VAŠE PŘÍSPĚVKY VŽDY DO 20. DNE V MĚSÍCI
VYŠLO 8 .10. 2022 V NÁKLADU 200 KS.

