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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, 
vstupujeme do dalšího měsíce roku, do února 2023, o kterém jedna lidová pranostika 
říká: „Únor bílý, pole sílí.“ Ať už bude, nebo nebude bílý, ať vše, co v něm budeme 
prožívat, nás opravdu posílí. 
Naše olomoucká arcidiecéze v čele s biskupem Josefem Nuzíkem vyhlásila letošní rok 
„Jubilejním rokem arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana“. Dne 29. září uplyne sto let 
od jeho smrti. Že byl někým mimořádně významným, nám ukazuje oslovení, které od 
lidí dostal: „Tatíček Stojan“. Jak je to blízké našemu zakladateli salesiánů u nás 
„Staříček“. Čím se tak hluboce do srdce lidí našeho národa, ale hlavně naší arcidiecéze 
zapsal, budeme poznávat skrze krátké úvahy o něm v našem Farníčku. Dá se říci, že ve 
vědomí současných generací je hodně zapomenutý. Poznání jeho osobnosti ať nás 
hodně posílí v žité víře křesťana dnešní doby. Provázet nás budou i ti, kteří ho tak 
silně inspirovali: svatí Cyril a Metoděj. Se svatým Cyrilem se „fyzicky“ setkáme u jeho 
hrobu v Římě v kostele svatého Klimenta, kde je pohřben, při naší pouti do Říma, 
Vatikánu a Assisi. O této pouti, jejím programu i možnosti se na ni přihlásit se dočtete 
na jiném místě ve Farníčku. 
Svatí Cyril a Metoděj nám nejenom sestavili „abecedu“ ve staroslověnštině, ale také 
do ní přeložili liturgické knihy, misál a lekcionář, abychom mohli bohoslužbu prožívat 
ve srozumitelné řeči a s mnohem větším duchovním užitkem. My už pro vás 
nemusíme nic překládat, ale s členy pastorační rady farnosti se vám pokusíme  
z podnětu ze synodálních skupinek a z katechezí papeže Františka přiblížit hlubší 
porozumění všeho, co se děje při bohoslužbě, a tak z toho mít větší užitek.  
Začneme v neděli 12. února. Tak ať „únor bílý“ vaši víru víc posílí a radost z jejího 
prožívání umocní!  
Popeleční středou 22. února vstoupíme do přípravné doby velikonoční.  
A Velikonoce naši radost z toho, že jsme křesťany, dovrší. 
Milé sestry a bratři, všechny vás na tuto cestu zvu a připojuji k tomu své kněžské 
požehnání. 

o. Josef 
 

 

LIST TIMOTEJOVI - JAK SE MÁME CHOVAT PŘI SHROMÁŽDĚNÍCH 
(Modlitba za nového prezidenta) 

První věc, ke které tě vybízím, je toto: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné  
i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny ty, kdo zaujímají odpovědné postavení, 
abychom mohli vést život pokojný a klidný, v samé zbožnosti a počestnosti.  
Tak se to líbí Bohu, našemu spasiteli, a tak to rád vidí. On chce, aby se všichni lidé 
zachránili a došli k poznání pravdy. Bože milosrdný, prosíme tě za naši vlast, za mír, 
rozkvět a požehnání pro zemi, v níž žijeme, z níž jsme vzešli a kterou milujeme.  
Dej moudrost všem, kteří vládnou, posiluj svědomitost občanů, aby se v celé naší vlasti 
upevnila spravedlnost a pokoj k blahu nás všech a k radosti tvé. 
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                                                                KALENDÁRIUM ÚNOR 2023 
   2 2.  Svátek Uvedení Páně do chrámu 
   5 2.  5. neděle v mezidobí 
   6.2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů 
10 2. Památka svaté Scholastiky 
12 2.  6. neděle v mezidobí 
19 2.  7. neděle v mezidobí 
22.2.  Popeleční středa 
23.2.  Památka svatého Polykarpa 
26.2.  1. neděle postní   
 

SPOLEČNÉ UDÍLENÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH, 
která je jednou z forem služby církve nemocným, se bude slavit v našem kostele  
v sobotu 11. února při bohoslužbě mimořádně a speciálně pro nemocné v 15 hodin. 
Na tento den o památce Panny Marie Lurdské připadá sv. Janem Pavlem II. zavedený 
světový den nemocných. Po bohoslužbě jsou zváni všichni, kdo tuto svátost přijmou,  
k malému pohoštění na faře. 
Na přijetí této svátosti se připravujeme očistou srdce ve svátosti smíření, četbou Písma, 
úryvků, které se týkají Ježíšových setkání s nemocnými (např. Mk 5,21-43 a 6,7-13)  
a osobní modlitbou. Také doporučuji četbu útlé, ale hutné knížečky Anselma Grüna 
Svátost nemocných, z níž je výtažek na listě na stolku pod nástěnkou v předsíni kostela. 
Příležitost ke svátosti smíření je každý den v 17.40 a v pátek 10. února od 17.00  
s možností osobní adorace. 
Prosíme o přihlašování se k přijetí svátosti nemocných zapsáním na připravené listy na 
stolku v předsíňce kostela. Svátost může přijmout každý, kdo je vážně nemocný nebo 
pokročilý věkem (60 a více roků). 

o. Josef Brtník 
 

OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2023 
Všechny místní Charity v rámci Arcidiecéze olomoucké mají úředně rozpečetěné 
pokladničky letošní Tříkrálové sbírky.  

Dárci letos koledníkům věnovali rekordních 38. 463 382,- Kč. 
Charita tříkrálovou sbírkou financuje např. přímou sociální pomoc jednotlivcům či 
rodinám v obtížné životní situaci, spolufinancuje provoz a investice v projektech 
sociálních a zdravotních služeb pomáhajících celému spektru potřebných, jako jsou 
seniorům, lidé s postižením, matky s dětmi v tísni, lidé bez domova, pacienti v domácí 
či hospicové péči a další. Přes DMS KOLEDA anebo web Tříkrálové sbírky je možné 
darem Charitu i nyní po ukončení sbírky. V rámci Tříkrálové sbírky 2023 letos bylo v 
rámci Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) evidováno 5 861 úředně zapečetěných 
sbírkových pokladniček. S nimi koledovalo více než 20 tisíc dobrovolníků, dospělých  
i dětí. Kompletní přehled výnosu sbírky členěný po jednotlivých místních Charitách lze 
nalézt na webových stránkách www.acho.cz.  

Celorepublikové výsledky najdete na www.trikralovasbirka.cz. 
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VAŠE DARY DO POKLADNIČEK TŘÍ KRÁLŮ POMÁHAJÍ   
Dne 6. ledna slavíme svátek Tří králů a v letošním roce vyrazilo do ulic Fryštáku  
a Lukovečku 25 skupinek koledníků. Však je znáte. Písní, někdy i za doprovodu hudebních 
nástrojů, popřejí sousedům štěstí, zdraví a dlouhá léta. Na futra dveří vám křídou napíšou  
K+M+B 2023 (Christus Mansionem Benedicat), což v překladu znamená „Kriste, požehnej 
toto obydlí“. Podělí vás kalendářem či cukříkem a s vděčností přijmou do zapečetěné 
pokladničky váš finanční dar. Koledníkům jsou odměnou milá setkání, dobrý pocit a ty 
mladší také potěší nejedna sladkost, kterou od vás dostanou.  
Po ukončení sbírky se pokladničky se na MÚ odpečetí, spočítá výtěžek a peníze vybrané 
ve Fryštáku následně putují do Charity Zlín. Zde se rozdělí na podporu několika projektů, 
např. na Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, na Letní pobyt pro děti a mládež  
s diagnózou spinální muskulární atrofie a dystrofiemi. Další oblastí je přímá pomoc 
osobám v nepříznivé životní situaci. A z ní mohou čerpat pomoc i občané města Fryštáku. 
Ohroženou skupinou jsou především rodiny, rodiče samoživitelé a senioři, ale do obtížné 
situace, kterou není v tu chvíli schopen vyřešit vlastními silami, se může dostat kdokoliv. 
Přímou pomoc je možné čerpat jednorázově, např. když vám přijde vysoké vyúčtování za 
energie a vy nejste schopni ho uhradit, na nákup nezbytného spotřebiče (ledničky, 
pračky), nebo jako příspěvek na pořízení zdravotnické pomůcky. Z praxe terénní sociální 
pracovnice znám případy, kdy příspěvek na úhradu energií, aby rodina nebyla bez tepla, 
nebo na zakoupení brýlí pro dítě, byl velkou podporou v těžkých časech.   
Pokud máte souseda, kterému by poskytnutí pomoci v jeho tíživé situaci pomohlo, 
kontaktujte:             

Mgr. Jana STROUHALOVÁ, tel.: 739 245 973 (Po-St), 
poradna@zlin.charita.cz, Zálešná I/4057, Zlín, 760 01 

 
A ještě jednou velký dík všem, že jste ochotni darovat pro dobro druhých lidí.  

Markéta Halaštová 
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CO POPŘÁT NOVÉMU PREZIDENTOVI 
Ke gratulacím nově zvolenému prezidentovi ČR Petru Pavlovi se připojili i představitelé 
církve. „Nevidím vítězné ani poražené voliče. Vidím, že v této volbě vyhrály hodnoty,“ 
řekl nový prezident po zveřejnění výsledků hlasování. 
Ve svém prvním povolebním projevu Petr Pavel zmínil pravdu, důstojnost, respekt  
a pokoru. „Jsem přesvědčený, že tyto hodnoty sdílí naprostá většina z nás. Rozhodně 
stojí za to, abychom se snažili, aby byly součástí našich životů a aby se vrátily na Hrad  
a do naší politiky,“ zdůraznil. Míní, že je třeba přesvědčit všechny, že návrat k těmto 
hodnotám a návrat „normální, smysluplné komunikace nám výrazně pomůže zlepšit 
kvalitu života v této zemi“. Problémy je pak podle něj třeba řešit společně, jako jedno 
společenství. 
Gratuloval arcibiskup i kardinál 
„Gratuluji svým jménem i jménem římskokatolické církve nově zvolenému prezidentovi 
České republiky Petru Pavlovi. Děkuji všem spoluobčanům, že přišli k volbám, a tak 
projevili zájem o naši společnou budoucnost. Modlím se za nového prezidenta i za celou 
naši zemi, abychom na přímluvu sv. Václava dokázali žít v pokoji, vzájemné úctě  
a společně usilovat o blaho našeho domova,“ reagoval na volbu předseda České 
biskupské konference arcibiskup Jan Graubner. Jeho předchůdce, kardinál Dominik 
Duka, na svém facebookovém profilu uvedl, že Petra Pavla volil podle osobní zkušenosti 
vzhledem k tomu, že ho zná od jeho nástupu na pozici náčelníka generálního štábu. 
„Setkával jsem se s ním a hovořil po celou dobu jeho další služby. Volil jsem ho na 
základě toho, v jaké situaci se nachází svět a také naše vlast. Blahopřeji,“ doplnil. 
Generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl si pak od nového prezidenta slibuje „zásadní 
změnu kultury mezilidských vztahů ve společnosti“. 
Reakce na výsledky 
Přímo ve volebním štábu Petra Pavla sledoval výsledek voleb Mons. Tomáš Halík. 
„Myslím si, že Petr Pavel si především svým velice noblesním a věcným vystupováním  
a sebeovládáním v televizních debatách získal spoustu lidí, oslovil mladé lidi a mnoho 
křesťanů. Pevně věřím, že si autoritu udrží a že si získá na svou stranu i mnohé z těch, 
kteří se dali zlákat demagogickým vystupováním Andreje Babiše,“ uvedl. 

 
 
 

Tomáš Kutil a Radek Gális 
       www. katyd   
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JUBILEJNÍ ROK ARCIBISKUPA ANTONÍNA CYRILA STOJANA 
Přiblížíme si život a dílo arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který žil a žije v srdcích 
lidu jako „Tatíček Stojan“. Letos, 29. září, to bude sto roků, co zemřel. Dnešní generace 
o tomto velikém muži ví velmi málo. Bude proto prospěšné, abychom zblízka poznali  
a znovu objevili jednoho z největších synů cyrilometodějské Moravy. 
Jen krátce jeho životopisná data: 

1. Narodil se 22. května 1851 v hanácké vesničce Beňov u Přerova. 

2. Latinské školy navštěvoval u otců piaristů ve Staré Vodě, v Příboře a v Kroměříži, 
kde roku 1872 maturoval. 

3. Čtyři léta bohosloví studoval v Olomouci, kde jej 5. července 1876 vysvětil na 
kněze arcibiskup Fürstenberg. 

4. Jako novokněz nastoupil do Štítů (tehdy Šilperka) na severní Moravě. Pak 
působil jako kaplan 11 let v Příboře (1876-1887). 

5. Na jeden rok se vrátil na severní Moravu do Svébohova (1887-1888) a pak byl 20 
let farářem v Dražovicích u Vyškova. Roku 1897 se jako dražovický farář stal 
poslancem a byl jím až do své smrti roku 1923, tedy 26 let. 

6. V letech 1908-1916 byl proboštem u sv. Mořice v Kroměříži. Od roku 1917 do 
roku 1921 sídelním olomouckým kanovníkem metropolitní kapituly. 

7. Po odstoupení kardinála Lva Skrbenského spravoval od 1. října 1920 
olomouckou arcidiecézi jako kapitulní vikář. Dne 10. března 1921 jej papež 
Benedikt XV. Jmenoval olomouckým arcibiskupem. Zemřel jako moravský 
metropolita dne 29. září 1923 v Olomouci a byl pohřben v Královské kapli 
velehradské baziliky. 

Když učený břevnovský mnich Křišťan psal životopis o umučení sv. Václava a jeho babičky 
Ludmily, povzdechl si v úvodu takto: „Kdyby těla tak vynikajících svatých a tak hodných 
svědků Kristových, oplývajících divy znamenitých zázraků, uchovávali v zemi Lotharovců  
a Karlovců anebo jiných křesťanských národů, byli by již dávno tyto události, abych tak 
řekl, zlatým písmem vylíčili. A byli by je oslavili zpěvem responsorií a antifon, výmluvnými 
kázáními a stavbou mnoha klášterů…“ 

Od smrti arcibiskupa Stojana uplyne v letošním roce již 100 let. Jeho památka však 
nehasne, ale ať nově zazáří! 
V roce 1948 se konala na Velehradě jubilejní oslava 25. výročí Stojanovy mrti, při níž 
olomoucký arcibiskup Josef Karel Matocha za souhlasu přítomných biskupů z celé 
republiky a velkého počtu kněží a věřících vyhlásil „Stojanův rok“ a rozhodl se 
podniknout potřebné kroky k úřednímu zahájení beatifikačního procesu. 
Skutečný diecézní proces však započal teprve v roce 1965 a byl ukončen po dvaceti 
letech. Jeho akta byla potom v roce 1987 doručena na Kongregaci pro svatořečení  
v Římě. 
Nastala tak druhá fáze šetření o životě a svatosti arcibiskupa Stojana, během níž pod 
vedením zvláštního zapisovatele má být o tom vypracována odborná studie, zvaná 
positio. Ta pak musí být projednána a schválena nejdříve historiky a teology a potom 
osmičlenným kardinálským sborem. Její závěry budou předloženy při zvláštní audienci 
přímo papeži k definitivnímu schválení. Výsledkem bude dekret o hrdinských ctnostech. 
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ZÁJEZD ŘÍM – VATIKÁN -  ASSISI 
Termín: 7. 5. - 13. 5. 2023 

Itálie je svou historií a památkami zcela jedinečná, také událostmi. Vydáme se k jejímu 
poznávání, a to Říma, Assisi a zavítáme také do Vatikánu.  
Čekají na nás krásné zážitky v kruhu poutníků a setkáme se s papežem Františkem!  
Program zájezdu: 
1. den — neděle: odjezd ve 12. hod. z Fryštáku směrem na Mikulov, Vídeň, Graz  
a hraničním přechodem Tarvisio do Itálie pouze s bezpečnostními a hygienickými 
přestávkami.  
2. den — pondělí: ranní příjezd do Říma, uložení zavazadel v jednom hotelovém pokoji. 
Pěší prohlídka Říma — bazilika Santa Maria Maggiore, bazilika Svaté Prassedy — mše 
svatá. Kostel sv. Alfonze. Bazilika sv. Petra a Marcellina (titulární kostel našeho pana 
kardinála Duky. Laterán — kostel biskupa římského, Svaté schody. Metrem na 
ubytování, večeře. Nocleh v 3* hotelu v centru Říma, 21ůžkové pokoje.  
3. den — úterý: snídaně. Veřejnou dopravou Kalistovy katakomby — prohlídka, mše 
svatá. Aventin — bazilika Santa Sabina, bazilika sv. Anselma, palác Maltézských rytířů, 
oranžerie — vyhlídka na Řím. Svatý Bartoloměj s ostatky sv. Vojtěcha. Večeře, nocleh. 
den — středa: snídaně. Dopoledne účast na audienci s papežem Františkem. 
Vatikánská muzea (zlevněné vstupné včetně audio sluchátek). Interiér a katakomby 
baziliky sv. Petra. Mše svatá v kostele Panny Marie na via Fornaci. Nákup suvenýrů. 
Metrem na ubytování, večeře, nocleh. 
4. den — čtvrtek: snídaně. metrem k bazilice sv. Pavla za hradbami — prohlídka, mše 
svatá. Metrem ke Španělským schodům, dále pěšky do centra Říma — fontana di Trevi, 
Benátské nám., památník Oltář vlasti, Kapitol, bazilika P. Marie na Oltáři nebes (Římské 
Jerulátko), Forum Romanum zvenku, císařská fóra, Kolosem zvenčí, sv. Kliment  
s hrobem sv. Cyrila. Metrem na ubytování, večeře, nocleh. 
5. den — pátek: snídaně. Naložení zavazadel. Odjezd do Assisi. Zastávka v Porciunkule. 
Assisi — prohlídka a mše svatá u sv. Františka. Bazilika sv. Kláry, Nový kostel, Panna 
Maria sopra Minerva, radnice, katedrála sv. Rufina, osobní volno. Asi ve 21 hod. návrat 
domů. Noční jízda do vlasti. 
6. den — sobota: kolem 14. hod. příjezd do Fryštáku. 

Cena 13.500,- Kč zahrnuje: 
dopravu busem s klimatizací, 4x nocleh s polopenzí, 2lůžkové pokoje (3* hotel v centru 
Říma u nádraží Termini), 2x poplatek za vjezd do Říma, poplatek vjezd do Assisi, 
parkovné autobusu v Rímě, pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu, pojištění 
proti úpadku CK, průvodce. Kněz, denně mše svatá. 
Cena nezahrnuje: 
pobytová taxa 16eur, lístky na metro (1 stojí 1,5 eur), vstupy a kapesné 50—100 Eur.  
V poledne vždy bude možnost koupit si něco k jídlu (pizza, sendvič). 

„Na cestu s námi, vyjdi Pane...”  
U nás v kostele se zapisujte na oltáři u Jezulátka. 

Cestovní kancelář Tereza Tichá Miklas, 
Prostějov, Pešinova 21, tel. 736631736, 582 338 411 nebo www.miklastour.cz 

 
nebo Miklas tour 

 

http://www.miklastour.cz/


VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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ZÁPIS Z 2. PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI FRYŠTÁK (15. 1. 2023) 
Přítomni: J. Brtník, P. Caha, L. Fuksa, M. Halaštová, M. Holík, R. Hrnčířová, Z. Konečný, 
L. Kučera, J. Šindlerová, J. Běláková 
Program: 

 Uvítání, modlitba k Duchu sv., četba Písma – ev. Jan 1,29-34 

Vzdělávání – CHRISTIFIDELES LAICI (Chfl), O povolání a poslání laiků v církvi a 

ve světě, 3. kapitola – Spoluzodpovědnost laiků za její poslání, str. 58-69, odst. 

32-38 

 Kurz Alfa 

- Tým: kuchařky, moderátoři skupin 

- Účastníci: z naší farnosti i odjinud  

- Start: sobota 7. 1. 2022 v 17:00 na DISu 

- Rozjezd: čtvrtek 12.1 v 18:00 na faře 

- 3 skupiny po cca 5-7 lidech 

 Co je před námi:  

- Výročí smrti P. I. Stuchlého – po 16. 1. v 18:15, za přítomnosti 

představených salesiánských domů 

- neděle Božího slova – neděle 22. 1. v 8 a v 10 hod. 
- Slavnost sv. Jana Boska – út. 31. 1. v 18:15 

 Co si vezmeme za „své“ (PRF) ze synodálních výsledků syntézy pro 

farnost pro tento rok? 

- Na Společné cestě, Naslouchat, Slavit: všechna témata vedou ke 

společenství  

- Slavit: trvalé sebedarování Ježíše nám – eucharistie 

- trvalá cesta pro farnost především v malých společenstvích, které 

začínají v rodině a pokračují ve farnosti 

- řada synodních výstupů v naší diecézi volá po formaci k prožívání mše 

svaté, kdy je třeba vysvětlovat význam jednotlivých modliteb, 

symbolů či gest, které při liturgii používáme 

Kniha: Eucharistie – srdce církve (kniha) – promluvy o mši svaté  

(papež František):  

- obsahuje 15 katechezí, PRF tyto katecheze představí na začátcích 

nedělních bohoslužeb 

- jedná se o snahu, aby lidé udělali krok v kvalitativním prožívání 

eucharistie, 

 Různé 

Volba kandidáta z PRF do ekonomické rady farnosti namísto Davida Odstrčila. 

Zvolen byl Mário Holík. 

Příští setkání PRF: 19. 2. 2023 
Zapsal: M. Holík 
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                   DOKONČENÍ  
K beatifikaci samotné se však mimoto vyžaduje jeden zázrak, k němuž došlo na 
přímluvu navrženého kandidáta. Bývá to například náhlé a trvalé uzdravení z vážné 
nemoci anebo zázračné obrácení či jiný čin, který se vymyká přirozeným zákonům. 
Musí se totiž potvrdit, že služebník Boží se za nás u Boha konkrétně přimlouvá  
a vyprošuje nám pomoc v našich potřebách. 
Celý rok budeme rozjímat o velikosti Stojanovy duše i apoštolské práce. On je „kněz 
veliký, který za svého života podepřel dům Boží a za svých dnů upevnil chrám… Jako 
svítící oheň a kadidlo hořící v ohni...“ (Sir 50:1.9) 
OTÁZKA K ZAMYŠLENÍ 
A.C. Stojan byl velký ctitel sv. Cyrila a Metoděje a také velký apoštol mariánské úcty.  
A co my?  

 

JEŠTĚ SLOVO ADMINISTRÁTORA ARCIDIECÉZE  
Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milí věřící začínáme rok, v němž si 
připomeneme ctihodného Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana, od jehož úmrtí 
uplyne 29. září 100 let. Vykonal velké dílo, které nás právem naplňuje obdivem. Přesto 
možná někoho napadne: Proč si máme připomínat osobnost, která žila a působila ve 
zcela jiné době, v tolik odlišné společnosti a v rozdílném náboženském prostředí? 
Současně se ovšem vynořují otázky: Odkud vyvěrala Stojanova neslábnoucí síla, jeho 
neotřesitelná důvěra v Boha, neumdlévající pracovitost a neutuchající dobrota? Víme, 
že k tomu všemu ho povolal a uschopnil Bůh. Tušíme, že Bůh je ten Pramen, z něhož 
můžeme čerpat i my. Novokněz Antonín si po primici napsal do svého duchovního 
deníku: Bože, ty můj a já tvůj. Jestli se opravdu chceme od Stojana něčemu v tomto 
roce naučit, začněme právě zde: Já a můj Bůh.   

Všem vám žehná biskup Josef Nuzík. 
 

 

 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



svolnivol 
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RODINA A VÝCHOVA – PAPEŽ FRANTIŠEK 
(Katecheze papeže Františka při generální audienci 20. 5. 2015) 
Pokračujme v úvahách o rodině - budeme mluvit o otázce, která je pro rodinu 
podstatná, totiž o jejím přirozeném povolání vychovávat děti, aby rostly  
v odpovědnosti za sebe i za druhé. Ve čtení z listu apoštola Pavla Kolosanům na 
začátku generální audience jsme slyšeli: „Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se 
to patří u křesťanů. Otcové nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu“ (Kol 3,20-21). 
Je to moudrá rada: dítě je vychováváno, aby poslouchalo rodiče, kteří však nemají 
poroučet nelítostně, aby děti neodradili. Když svému dítěti řeknete: »Vyjdeme nahoru 
po schodech«, vezmete jej za ruku a krůček za krůčkem vystupujete, tak je to dobré. 
Ale když mu řeknete: »Nahoru!« - »Ale já nemůžu.« - »Jdi!«, tak to znamená děti 
dráždit, tedy chtít po nich něco, čeho nejsou schopny. Vztah mezi rodiči a dětmi tedy 
vyžaduje moudrost a velikou vyváženost. Vy, děti, poslouchejte rodiče, protože je to 
milé Bohu. A vy rodiče nedrážděte svoje děti, nechtějte po nich, čeho nejsou schopny. 
Takto je třeba jednat, aby děti rostly v odpovědnosti za sebe i za druhé. 
Vypadá to jako samozřejmá konstatace, a přece ani v naší době nechybějí těžkosti. 
Stěží vychovávají svoje děti rodiče, kteří je vidí pouze večer, kdy se unavení vracejí  
z práce, pokud mají to štěstí, že nějakou práci mají! Ještě větší obtíže mají rozvedení 
rodiče, kteří nesou tíhu své situace. Nezřídka se pak dítě stává rukojmím, tatínek před 
ním špatně mluví o mamince a maminka zase o tatínkovi. Rozvedeným rodičům však 
pravím: Nikdy, nikdy, nikdy nedělejte z dítěte rukojmí! Rozešli jste z různých důvodů, 
ocitli jste se v této životní zkoušce, ale tíži rozvodu ať nemusejí nést děti, ať se 
nestanou rukojmím jednoho proti druhému a vyrůstají s tím, že slyší maminku mluvit 
dobře o tatínkovi, i když jste rozvedení, a tatínka, jak mluví dobře o mamince.  
Pro rozvedené rodiče je toto velmi důležité a velmi obtížné, ale lze tak jednat. 
Především je tu však otázka? Jak vychovávat? Jaké tradice máme dnes svým dětem 
předávat? Intelektuální „kritici“ všeho druhu překřikují rodiče mnoha způsoby, aby 
chránili mladé generace před – skutečnými či domnělými – škodami působenými 
rodinnou výchovou. Rodina je obviňována mimo jiné z autoritářství, protekcionismu, 
konformismu a citové represe, která plodí konflikty. 
Došlo skutečně k jakémusi rozkolu mezi rodinou a společností, rodinou a školou. 
Výchovná úmluva mezi společností a rodinou byla narušena, ocitla se v krizi, protože 
byla podkopána vzájemná důvěra. Příznaků je mnoho. Ve škole jsou například 
narušeny vztahy mezi rodiči a učiteli. Někdy se vyskytují vzájemná napětí a nedůvěra, 
přičemž důsledky přirozeně dopadají na děti. Na druhé straně narostlo množství 
takzvaných „odborníků“, kteří zaujali místo rodičů dokonce i v těch nejintimnějších 
aspektech výchovy. O citovém životě, osobnosti a vývoji, právech a povinnostech vědí 
tito „experti“ všechno: cíle, motivace a techniky. A rodiče mají jenom poslouchat, 
učit se a přizpůsobovat. Jsou zbaveni svých rolí a často trpí přetížeností a posesivitou 
ve vztahu ke svým dětem, takže je vůbec nekorigují. Stále více tíhnou k tomu, že je 
svěřují „expertům“ i v těch nejvíce delikátních a osobních aspektech jejich života,  
a sami se stavějí stranou. Rodičům tak hrozí, že se z života svých dětí sami vyřadí.  
A to je velice vážné! 
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DOKONČENÍ  
Dnes existují takové případy. Neříkám, že se to děje vždycky, ale dochází k tomu. 
Učitelka ve škole dítěti něco vytkne a oznámí to rodičům. K tomu mám jednu osobní 
vzpomínku. Jednou když jsem byl ve čtvrté třídě základní školy, řekl jsem něco 
nepěkného učitelce a učitelka, dobrá žena, si zavolala maminku, která se druhý den 
dostavila. Promluvili si spolu a potom jsem byl zavolán já. A moje maminka mi před 
učitelkou vysvětlila, že to, co jsem udělal, je ošklivé a nedělá se to. Maminka to však 
učinila s velkou něhou a chtěla po mně, abych se učitelce omluvil. Učinil jsem tak 
a byl jsem spokojen, protože jsem si řekl: dobře to dopadlo. Představte si to dnes. 
Když učitelka udělá něco takového, tak rodiče, kteří se dostaví do školy, začnou 
učitelce vyčítat, protože „experti“ tvrdí, že dětem se nesmí nic vytýkat. Doba se 
změnila! Rodiče se tedy nemají zříkat výchovy svých dětí. Je zřejmé, že tento přístup 
není dobrý: není harmonický, není dialogický a místo toho, aby prosazoval spolupráci 
mezi rodinou a různými vychovatelskými institucemi, školami, tělovýchovnými 
středisky, staví je proti sobě. Není pochyb, že rodiče nebo lépe určité výchovné vzorce 
v minulosti měly určité meze. Nepochybně! Je však také pravdou, že existují chyby, 
které jsou oprávněni dělat jedině rodiče, protože je mohou také napravit způsobem, 
který je nedostupný komukoliv jinému. Mnozí rodiče jsou „rukojmím“ svého 
zaměstnání, když tatínci a maminky musejí pracovat, ale i jiných starostí; jsou  
v rozpacích nad novými požadavky svých dětí a nad komplikovaností nynějšího života 
- který je třeba brát takový, jaký je, a jsou ochromení strachem z toho, že udělají chybu. 
Problém však není pouze chybějící rozmluva. Určitý povrchní „dialog“ totiž nevede  
k opravdovému setkání mysli a srdce. Ptejme se spíše, zda se snažíme zjišťovat, „kde“ 
jsou děti na svojí životní cestě? Kde je jejich duše skutečně? Víme to?  
A především: chceme to vědět? Jsme přesvědčeni, že vskutku neočekávají něco jiného?  
Křesťanské komunity jsou povolány nabízet podporu výchovnému poslání rodin  
a činí to především světlem Božího Slova. Apoštol Pavel připomíná reciprocitu 
povinností mezi rodiči a dětmi: „Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří 
u křesťanů. Otcové nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu“ (Kol 3,20-21). 
Základem všeho je láska, kterou nám dává Bůh a která „nedělá, co se nepatří, nemyslí 
jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, všechno omlouvá, 
všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží!“ (1 Kor 13,5-6). I v těch nejlepších 
rodinách je třeba se snášet a je zapotřebí mnoho trpělivosti ve vzájemném snášení. 
Takový je život. Je tolik skvělých příkladů křesťanských rodičů, plných lidské 
moudrosti! Ukazují, že dobrá rodinná výchova je páteří lidskosti.  
Absence otcovství i mateřství se dotýkají těch méně šťastných dětí. Toto vyzařování 
může dělat opravdové zázraky. A v církvi se takovéto zázraky denně dějí! Doufám, že 
Pán obdaří křesťanské rodiny vírou, svobodou a odvahou, jež jsou k jejich poslání 
nezbytné. Pokud rodinná výchova znovu nalezne hrdost své ústřední role, mnoho 
věcí se změní k lepšímu u nejistých rodičů i zklamaných dětí. Je čas, aby se otcové i 
matky vrátili ze svého exilu, kam odešli zřeknutím se výchovy svých dětí a opět plně 
přijali svoji výchovnou roli. Věříme, že Pán dá rodičům milost nezříkat se výchovy dětí. 
Může to však učinit jedině láska, něha a trpělivost. 

 



svolnivol 
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učit se a přizpůsobovat. Jsou zbaveni svých rolí a často trpí přetížeností a posesivitou 
ve vztahu ke svým dětem, takže je vůbec nekorigují. Stále více tíhnou k tomu, že je 
svěřují „expertům“ i v těch nejvíce delikátních a osobních aspektech jejich života,  
a sami se stavějí stranou. Rodičům tak hrozí, že se z života svých dětí sami vyřadí.  
A to je velice vážné! 
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DOKONČENÍ  
Dnes existují takové případy. Neříkám, že se to děje vždycky, ale dochází k tomu. 
Učitelka ve škole dítěti něco vytkne a oznámí to rodičům. K tomu mám jednu osobní 
vzpomínku. Jednou když jsem byl ve čtvrté třídě základní školy, řekl jsem něco 
nepěkného učitelce a učitelka, dobrá žena, si zavolala maminku, která se druhý den 
dostavila. Promluvili si spolu a potom jsem byl zavolán já. A moje maminka mi před 
učitelkou vysvětlila, že to, co jsem udělal, je ošklivé a nedělá se to. Maminka to však 
učinila s velkou něhou a chtěla po mně, abych se učitelce omluvil. Učinil jsem tak 
a byl jsem spokojen, protože jsem si řekl: dobře to dopadlo. Představte si to dnes. 
Když učitelka udělá něco takového, tak rodiče, kteří se dostaví do školy, začnou 
učitelce vyčítat, protože „experti“ tvrdí, že dětem se nesmí nic vytýkat. Doba se 
změnila! Rodiče se tedy nemají zříkat výchovy svých dětí. Je zřejmé, že tento přístup 
není dobrý: není harmonický, není dialogický a místo toho, aby prosazoval spolupráci 
mezi rodinou a různými vychovatelskými institucemi, školami, tělovýchovnými 
středisky, staví je proti sobě. Není pochyb, že rodiče nebo lépe určité výchovné vzorce 
v minulosti měly určité meze. Nepochybně! Je však také pravdou, že existují chyby, 
které jsou oprávněni dělat jedině rodiče, protože je mohou také napravit způsobem, 
který je nedostupný komukoliv jinému. Mnozí rodiče jsou „rukojmím“ svého 
zaměstnání, když tatínci a maminky musejí pracovat, ale i jiných starostí; jsou  
v rozpacích nad novými požadavky svých dětí a nad komplikovaností nynějšího života 
- který je třeba brát takový, jaký je, a jsou ochromení strachem z toho, že udělají chybu. 
Problém však není pouze chybějící rozmluva. Určitý povrchní „dialog“ totiž nevede  
k opravdovému setkání mysli a srdce. Ptejme se spíše, zda se snažíme zjišťovat, „kde“ 
jsou děti na svojí životní cestě? Kde je jejich duše skutečně? Víme to?  
A především: chceme to vědět? Jsme přesvědčeni, že vskutku neočekávají něco jiného?  
Křesťanské komunity jsou povolány nabízet podporu výchovnému poslání rodin  
a činí to především světlem Božího Slova. Apoštol Pavel připomíná reciprocitu 
povinností mezi rodiči a dětmi: „Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří 
u křesťanů. Otcové nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu“ (Kol 3,20-21). 
Základem všeho je láska, kterou nám dává Bůh a která „nedělá, co se nepatří, nemyslí 
jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, všechno omlouvá, 
všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží!“ (1 Kor 13,5-6). I v těch nejlepších 
rodinách je třeba se snášet a je zapotřebí mnoho trpělivosti ve vzájemném snášení. 
Takový je život. Je tolik skvělých příkladů křesťanských rodičů, plných lidské 
moudrosti! Ukazují, že dobrá rodinná výchova je páteří lidskosti.  
Absence otcovství i mateřství se dotýkají těch méně šťastných dětí. Toto vyzařování 
může dělat opravdové zázraky. A v církvi se takovéto zázraky denně dějí! Doufám, že 
Pán obdaří křesťanské rodiny vírou, svobodou a odvahou, jež jsou k jejich poslání 
nezbytné. Pokud rodinná výchova znovu nalezne hrdost své ústřední role, mnoho 
věcí se změní k lepšímu u nejistých rodičů i zklamaných dětí. Je čas, aby se otcové i 
matky vrátili ze svého exilu, kam odešli zřeknutím se výchovy svých dětí a opět plně 
přijali svoji výchovnou roli. Věříme, že Pán dá rodičům milost nezříkat se výchovy dětí. 
Může to však učinit jedině láska, něha a trpělivost. 

 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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ZÁPIS Z 2. PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI FRYŠTÁK (15. 1. 2023) 
Přítomni: J. Brtník, P. Caha, L. Fuksa, M. Halaštová, M. Holík, R. Hrnčířová, Z. Konečný, 
L. Kučera, J. Šindlerová, J. Běláková 
Program: 

 Uvítání, modlitba k Duchu sv., četba Písma – ev. Jan 1,29-34 

Vzdělávání – CHRISTIFIDELES LAICI (Chfl), O povolání a poslání laiků v církvi a 

ve světě, 3. kapitola – Spoluzodpovědnost laiků za její poslání, str. 58-69, odst. 

32-38 

 Kurz Alfa 

- Tým: kuchařky, moderátoři skupin 

- Účastníci: z naší farnosti i odjinud  

- Start: sobota 7. 1. 2022 v 17:00 na DISu 

- Rozjezd: čtvrtek 12.1 v 18:00 na faře 

- 3 skupiny po cca 5-7 lidech 

 Co je před námi:  

- Výročí smrti P. I. Stuchlého – po 16. 1. v 18:15, za přítomnosti 

představených salesiánských domů 

- neděle Božího slova – neděle 22. 1. v 8 a v 10 hod. 
- Slavnost sv. Jana Boska – út. 31. 1. v 18:15 

 Co si vezmeme za „své“ (PRF) ze synodálních výsledků syntézy pro 

farnost pro tento rok? 

- Na Společné cestě, Naslouchat, Slavit: všechna témata vedou ke 

společenství  

- Slavit: trvalé sebedarování Ježíše nám – eucharistie 

- trvalá cesta pro farnost především v malých společenstvích, které 

začínají v rodině a pokračují ve farnosti 

- řada synodních výstupů v naší diecézi volá po formaci k prožívání mše 

svaté, kdy je třeba vysvětlovat význam jednotlivých modliteb, 

symbolů či gest, které při liturgii používáme 

Kniha: Eucharistie – srdce církve (kniha) – promluvy o mši svaté  

(papež František):  

- obsahuje 15 katechezí, PRF tyto katecheze představí na začátcích 

nedělních bohoslužeb 

- jedná se o snahu, aby lidé udělali krok v kvalitativním prožívání 

eucharistie, 

 Různé 

Volba kandidáta z PRF do ekonomické rady farnosti namísto Davida Odstrčila. 

Zvolen byl Mário Holík. 

Příští setkání PRF: 19. 2. 2023 
Zapsal: M. Holík 
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                   DOKONČENÍ  
K beatifikaci samotné se však mimoto vyžaduje jeden zázrak, k němuž došlo na 
přímluvu navrženého kandidáta. Bývá to například náhlé a trvalé uzdravení z vážné 
nemoci anebo zázračné obrácení či jiný čin, který se vymyká přirozeným zákonům. 
Musí se totiž potvrdit, že služebník Boží se za nás u Boha konkrétně přimlouvá  
a vyprošuje nám pomoc v našich potřebách. 
Celý rok budeme rozjímat o velikosti Stojanovy duše i apoštolské práce. On je „kněz 
veliký, který za svého života podepřel dům Boží a za svých dnů upevnil chrám… Jako 
svítící oheň a kadidlo hořící v ohni...“ (Sir 50:1.9) 
OTÁZKA K ZAMYŠLENÍ 
A.C. Stojan byl velký ctitel sv. Cyrila a Metoděje a také velký apoštol mariánské úcty.  
A co my?  

 

JEŠTĚ SLOVO ADMINISTRÁTORA ARCIDIECÉZE  
Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milí věřící začínáme rok, v němž si 
připomeneme ctihodného Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana, od jehož úmrtí 
uplyne 29. září 100 let. Vykonal velké dílo, které nás právem naplňuje obdivem. Přesto 
možná někoho napadne: Proč si máme připomínat osobnost, která žila a působila ve 
zcela jiné době, v tolik odlišné společnosti a v rozdílném náboženském prostředí? 
Současně se ovšem vynořují otázky: Odkud vyvěrala Stojanova neslábnoucí síla, jeho 
neotřesitelná důvěra v Boha, neumdlévající pracovitost a neutuchající dobrota? Víme, 
že k tomu všemu ho povolal a uschopnil Bůh. Tušíme, že Bůh je ten Pramen, z něhož 
můžeme čerpat i my. Novokněz Antonín si po primici napsal do svého duchovního 
deníku: Bože, ty můj a já tvůj. Jestli se opravdu chceme od Stojana něčemu v tomto 
roce naučit, začněme právě zde: Já a můj Bůh.   

Všem vám žehná biskup Josef Nuzík. 
 

 

 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VOLNO 

    Zatím volno 

DOPLNITdopln  
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JUBILEJNÍ ROK ARCIBISKUPA ANTONÍNA CYRILA STOJANA 
Přiblížíme si život a dílo arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který žil a žije v srdcích 
lidu jako „Tatíček Stojan“. Letos, 29. září, to bude sto roků, co zemřel. Dnešní generace 
o tomto velikém muži ví velmi málo. Bude proto prospěšné, abychom zblízka poznali  
a znovu objevili jednoho z největších synů cyrilometodějské Moravy. 
Jen krátce jeho životopisná data: 

1. Narodil se 22. května 1851 v hanácké vesničce Beňov u Přerova. 

2. Latinské školy navštěvoval u otců piaristů ve Staré Vodě, v Příboře a v Kroměříži, 
kde roku 1872 maturoval. 

3. Čtyři léta bohosloví studoval v Olomouci, kde jej 5. července 1876 vysvětil na 
kněze arcibiskup Fürstenberg. 

4. Jako novokněz nastoupil do Štítů (tehdy Šilperka) na severní Moravě. Pak 
působil jako kaplan 11 let v Příboře (1876-1887). 

5. Na jeden rok se vrátil na severní Moravu do Svébohova (1887-1888) a pak byl 20 
let farářem v Dražovicích u Vyškova. Roku 1897 se jako dražovický farář stal 
poslancem a byl jím až do své smrti roku 1923, tedy 26 let. 

6. V letech 1908-1916 byl proboštem u sv. Mořice v Kroměříži. Od roku 1917 do 
roku 1921 sídelním olomouckým kanovníkem metropolitní kapituly. 

7. Po odstoupení kardinála Lva Skrbenského spravoval od 1. října 1920 
olomouckou arcidiecézi jako kapitulní vikář. Dne 10. března 1921 jej papež 
Benedikt XV. Jmenoval olomouckým arcibiskupem. Zemřel jako moravský 
metropolita dne 29. září 1923 v Olomouci a byl pohřben v Královské kapli 
velehradské baziliky. 

Když učený břevnovský mnich Křišťan psal životopis o umučení sv. Václava a jeho babičky 
Ludmily, povzdechl si v úvodu takto: „Kdyby těla tak vynikajících svatých a tak hodných 
svědků Kristových, oplývajících divy znamenitých zázraků, uchovávali v zemi Lotharovců  
a Karlovců anebo jiných křesťanských národů, byli by již dávno tyto události, abych tak 
řekl, zlatým písmem vylíčili. A byli by je oslavili zpěvem responsorií a antifon, výmluvnými 
kázáními a stavbou mnoha klášterů…“ 

Od smrti arcibiskupa Stojana uplyne v letošním roce již 100 let. Jeho památka však 
nehasne, ale ať nově zazáří! 
V roce 1948 se konala na Velehradě jubilejní oslava 25. výročí Stojanovy mrti, při níž 
olomoucký arcibiskup Josef Karel Matocha za souhlasu přítomných biskupů z celé 
republiky a velkého počtu kněží a věřících vyhlásil „Stojanův rok“ a rozhodl se 
podniknout potřebné kroky k úřednímu zahájení beatifikačního procesu. 
Skutečný diecézní proces však započal teprve v roce 1965 a byl ukončen po dvaceti 
letech. Jeho akta byla potom v roce 1987 doručena na Kongregaci pro svatořečení  
v Římě. 
Nastala tak druhá fáze šetření o životě a svatosti arcibiskupa Stojana, během níž pod 
vedením zvláštního zapisovatele má být o tom vypracována odborná studie, zvaná 
positio. Ta pak musí být projednána a schválena nejdříve historiky a teology a potom 
osmičlenným kardinálským sborem. Její závěry budou předloženy při zvláštní audienci 
přímo papeži k definitivnímu schválení. Výsledkem bude dekret o hrdinských ctnostech. 
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ZÁJEZD ŘÍM – VATIKÁN -  ASSISI 
Termín: 7. 5. - 13. 5. 2023 

Itálie je svou historií a památkami zcela jedinečná, také událostmi. Vydáme se k jejímu 
poznávání, a to Říma, Assisi a zavítáme také do Vatikánu.  
Čekají na nás krásné zážitky v kruhu poutníků a setkáme se s papežem Františkem!  
Program zájezdu: 
1. den — neděle: odjezd ve 12. hod. z Fryštáku směrem na Mikulov, Vídeň, Graz  
a hraničním přechodem Tarvisio do Itálie pouze s bezpečnostními a hygienickými 
přestávkami.  
2. den — pondělí: ranní příjezd do Říma, uložení zavazadel v jednom hotelovém pokoji. 
Pěší prohlídka Říma — bazilika Santa Maria Maggiore, bazilika Svaté Prassedy — mše 
svatá. Kostel sv. Alfonze. Bazilika sv. Petra a Marcellina (titulární kostel našeho pana 
kardinála Duky. Laterán — kostel biskupa římského, Svaté schody. Metrem na 
ubytování, večeře. Nocleh v 3* hotelu v centru Říma, 21ůžkové pokoje.  
3. den — úterý: snídaně. Veřejnou dopravou Kalistovy katakomby — prohlídka, mše 
svatá. Aventin — bazilika Santa Sabina, bazilika sv. Anselma, palác Maltézských rytířů, 
oranžerie — vyhlídka na Řím. Svatý Bartoloměj s ostatky sv. Vojtěcha. Večeře, nocleh. 
den — středa: snídaně. Dopoledne účast na audienci s papežem Františkem. 
Vatikánská muzea (zlevněné vstupné včetně audio sluchátek). Interiér a katakomby 
baziliky sv. Petra. Mše svatá v kostele Panny Marie na via Fornaci. Nákup suvenýrů. 
Metrem na ubytování, večeře, nocleh. 
4. den — čtvrtek: snídaně. metrem k bazilice sv. Pavla za hradbami — prohlídka, mše 
svatá. Metrem ke Španělským schodům, dále pěšky do centra Říma — fontana di Trevi, 
Benátské nám., památník Oltář vlasti, Kapitol, bazilika P. Marie na Oltáři nebes (Římské 
Jerulátko), Forum Romanum zvenku, císařská fóra, Kolosem zvenčí, sv. Kliment  
s hrobem sv. Cyrila. Metrem na ubytování, večeře, nocleh. 
5. den — pátek: snídaně. Naložení zavazadel. Odjezd do Assisi. Zastávka v Porciunkule. 
Assisi — prohlídka a mše svatá u sv. Františka. Bazilika sv. Kláry, Nový kostel, Panna 
Maria sopra Minerva, radnice, katedrála sv. Rufina, osobní volno. Asi ve 21 hod. návrat 
domů. Noční jízda do vlasti. 
6. den — sobota: kolem 14. hod. příjezd do Fryštáku. 

Cena 13.500,- Kč zahrnuje: 
dopravu busem s klimatizací, 4x nocleh s polopenzí, 2lůžkové pokoje (3* hotel v centru 
Říma u nádraží Termini), 2x poplatek za vjezd do Říma, poplatek vjezd do Assisi, 
parkovné autobusu v Rímě, pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu, pojištění 
proti úpadku CK, průvodce. Kněz, denně mše svatá. 
Cena nezahrnuje: 
pobytová taxa 16eur, lístky na metro (1 stojí 1,5 eur), vstupy a kapesné 50—100 Eur.  
V poledne vždy bude možnost koupit si něco k jídlu (pizza, sendvič). 

„Na cestu s námi, vyjdi Pane...”  
U nás v kostele se zapisujte na oltáři u Jezulátka. 

Cestovní kancelář Tereza Tichá Miklas, 
Prostějov, Pešinova 21, tel. 736631736, 582 338 411 nebo www.miklastour.cz 

 
nebo Miklas tour 

 

http://www.miklastour.cz/


Vol 

DOPLNIT 

 

 

DOPL 

 

- 10 -                                                                FARNÍČEK 2/23  

VAŠE DARY DO POKLADNIČEK TŘÍ KRÁLŮ POMÁHAJÍ   
Dne 6. ledna slavíme svátek Tří králů a v letošním roce vyrazilo do ulic Fryštáku  
a Lukovečku 25 skupinek koledníků. Však je znáte. Písní, někdy i za doprovodu hudebních 
nástrojů, popřejí sousedům štěstí, zdraví a dlouhá léta. Na futra dveří vám křídou napíšou  
K+M+B 2023 (Christus Mansionem Benedicat), což v překladu znamená „Kriste, požehnej 
toto obydlí“. Podělí vás kalendářem či cukříkem a s vděčností přijmou do zapečetěné 
pokladničky váš finanční dar. Koledníkům jsou odměnou milá setkání, dobrý pocit a ty 
mladší také potěší nejedna sladkost, kterou od vás dostanou.  
Po ukončení sbírky se pokladničky se na MÚ odpečetí, spočítá výtěžek a peníze vybrané 
ve Fryštáku následně putují do Charity Zlín. Zde se rozdělí na podporu několika projektů, 
např. na Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, na Letní pobyt pro děti a mládež  
s diagnózou spinální muskulární atrofie a dystrofiemi. Další oblastí je přímá pomoc 
osobám v nepříznivé životní situaci. A z ní mohou čerpat pomoc i občané města Fryštáku. 
Ohroženou skupinou jsou především rodiny, rodiče samoživitelé a senioři, ale do obtížné 
situace, kterou není v tu chvíli schopen vyřešit vlastními silami, se může dostat kdokoliv. 
Přímou pomoc je možné čerpat jednorázově, např. když vám přijde vysoké vyúčtování za 
energie a vy nejste schopni ho uhradit, na nákup nezbytného spotřebiče (ledničky, 
pračky), nebo jako příspěvek na pořízení zdravotnické pomůcky. Z praxe terénní sociální 
pracovnice znám případy, kdy příspěvek na úhradu energií, aby rodina nebyla bez tepla, 
nebo na zakoupení brýlí pro dítě, byl velkou podporou v těžkých časech.   
Pokud máte souseda, kterému by poskytnutí pomoci v jeho tíživé situaci pomohlo, 
kontaktujte:             

Mgr. Jana STROUHALOVÁ, tel.: 739 245 973 (Po-St), 
poradna@zlin.charita.cz, Zálešná I/4057, Zlín, 760 01 

 
A ještě jednou velký dík všem, že jste ochotni darovat pro dobro druhých lidí.  

Markéta Halaštová 
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CO POPŘÁT NOVÉMU PREZIDENTOVI 
Ke gratulacím nově zvolenému prezidentovi ČR Petru Pavlovi se připojili i představitelé 
církve. „Nevidím vítězné ani poražené voliče. Vidím, že v této volbě vyhrály hodnoty,“ 
řekl nový prezident po zveřejnění výsledků hlasování. 
Ve svém prvním povolebním projevu Petr Pavel zmínil pravdu, důstojnost, respekt  
a pokoru. „Jsem přesvědčený, že tyto hodnoty sdílí naprostá většina z nás. Rozhodně 
stojí za to, abychom se snažili, aby byly součástí našich životů a aby se vrátily na Hrad  
a do naší politiky,“ zdůraznil. Míní, že je třeba přesvědčit všechny, že návrat k těmto 
hodnotám a návrat „normální, smysluplné komunikace nám výrazně pomůže zlepšit 
kvalitu života v této zemi“. Problémy je pak podle něj třeba řešit společně, jako jedno 
společenství. 
Gratuloval arcibiskup i kardinál 
„Gratuluji svým jménem i jménem římskokatolické církve nově zvolenému prezidentovi 
České republiky Petru Pavlovi. Děkuji všem spoluobčanům, že přišli k volbám, a tak 
projevili zájem o naši společnou budoucnost. Modlím se za nového prezidenta i za celou 
naši zemi, abychom na přímluvu sv. Václava dokázali žít v pokoji, vzájemné úctě  
a společně usilovat o blaho našeho domova,“ reagoval na volbu předseda České 
biskupské konference arcibiskup Jan Graubner. Jeho předchůdce, kardinál Dominik 
Duka, na svém facebookovém profilu uvedl, že Petra Pavla volil podle osobní zkušenosti 
vzhledem k tomu, že ho zná od jeho nástupu na pozici náčelníka generálního štábu. 
„Setkával jsem se s ním a hovořil po celou dobu jeho další služby. Volil jsem ho na 
základě toho, v jaké situaci se nachází svět a také naše vlast. Blahopřeji,“ doplnil. 
Generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl si pak od nového prezidenta slibuje „zásadní 
změnu kultury mezilidských vztahů ve společnosti“. 
Reakce na výsledky 
Přímo ve volebním štábu Petra Pavla sledoval výsledek voleb Mons. Tomáš Halík. 
„Myslím si, že Petr Pavel si především svým velice noblesním a věcným vystupováním  
a sebeovládáním v televizních debatách získal spoustu lidí, oslovil mladé lidi a mnoho 
křesťanů. Pevně věřím, že si autoritu udrží a že si získá na svou stranu i mnohé z těch, 
kteří se dali zlákat demagogickým vystupováním Andreje Babiše,“ uvedl. 

 
 
 

Tomáš Kutil a Radek Gális 
       www. katyd   
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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, 
vstupujeme do dalšího měsíce roku, do února 2023, o kterém jedna lidová pranostika 
říká: „Únor bílý, pole sílí.“ Ať už bude, nebo nebude bílý, ať vše, co v něm budeme 
prožívat, nás opravdu posílí. 
Naše olomoucká arcidiecéze v čele s biskupem Josefem Nuzíkem vyhlásila letošní rok 
„Jubilejním rokem arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana“. Dne 29. září uplyne sto let 
od jeho smrti. Že byl někým mimořádně významným, nám ukazuje oslovení, které od 
lidí dostal: „Tatíček Stojan“. Jak je to blízké našemu zakladateli salesiánů u nás 
„Staříček“. Čím se tak hluboce do srdce lidí našeho národa, ale hlavně naší arcidiecéze 
zapsal, budeme poznávat skrze krátké úvahy o něm v našem Farníčku. Dá se říci, že ve 
vědomí současných generací je hodně zapomenutý. Poznání jeho osobnosti ať nás 
hodně posílí v žité víře křesťana dnešní doby. Provázet nás budou i ti, kteří ho tak 
silně inspirovali: svatí Cyril a Metoděj. Se svatým Cyrilem se „fyzicky“ setkáme u jeho 
hrobu v Římě v kostele svatého Klimenta, kde je pohřben, při naší pouti do Říma, 
Vatikánu a Assisi. O této pouti, jejím programu i možnosti se na ni přihlásit se dočtete 
na jiném místě ve Farníčku. 
Svatí Cyril a Metoděj nám nejenom sestavili „abecedu“ ve staroslověnštině, ale také 
do ní přeložili liturgické knihy, misál a lekcionář, abychom mohli bohoslužbu prožívat 
ve srozumitelné řeči a s mnohem větším duchovním užitkem. My už pro vás 
nemusíme nic překládat, ale s členy pastorační rady farnosti se vám pokusíme  
z podnětu ze synodálních skupinek a z katechezí papeže Františka přiblížit hlubší 
porozumění všeho, co se děje při bohoslužbě, a tak z toho mít větší užitek.  
Začneme v neděli 12. února. Tak ať „únor bílý“ vaši víru víc posílí a radost z jejího 
prožívání umocní!  
Popeleční středou 22. února vstoupíme do přípravné doby velikonoční.  
A Velikonoce naši radost z toho, že jsme křesťany, dovrší. 
Milé sestry a bratři, všechny vás na tuto cestu zvu a připojuji k tomu své kněžské 
požehnání. 

o. Josef 
 

 

LIST TIMOTEJOVI - JAK SE MÁME CHOVAT PŘI SHROMÁŽDĚNÍCH 
(Modlitba za nového prezidenta) 

První věc, ke které tě vybízím, je toto: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné  
i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny ty, kdo zaujímají odpovědné postavení, 
abychom mohli vést život pokojný a klidný, v samé zbožnosti a počestnosti.  
Tak se to líbí Bohu, našemu spasiteli, a tak to rád vidí. On chce, aby se všichni lidé 
zachránili a došli k poznání pravdy. Bože milosrdný, prosíme tě za naši vlast, za mír, 
rozkvět a požehnání pro zemi, v níž žijeme, z níž jsme vzešli a kterou milujeme.  
Dej moudrost všem, kteří vládnou, posiluj svědomitost občanů, aby se v celé naší vlasti 
upevnila spravedlnost a pokoj k blahu nás všech a k radosti tvé. 
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                                                                KALENDÁRIUM ÚNOR 2023 
   2 2.  Svátek Uvedení Páně do chrámu 
   5 2.  5. neděle v mezidobí 
   6.2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů 
10 2. Památka svaté Scholastiky 
12 2.  6. neděle v mezidobí 
19 2.  7. neděle v mezidobí 
22.2.  Popeleční středa 
23.2.  Památka svatého Polykarpa 
26.2.  1. neděle postní   
 

SPOLEČNÉ UDÍLENÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH, 
která je jednou z forem služby církve nemocným, se bude slavit v našem kostele  
v sobotu 11. února při bohoslužbě mimořádně a speciálně pro nemocné v 15 hodin. 
Na tento den o památce Panny Marie Lurdské připadá sv. Janem Pavlem II. zavedený 
světový den nemocných. Po bohoslužbě jsou zváni všichni, kdo tuto svátost přijmou,  
k malému pohoštění na faře. 
Na přijetí této svátosti se připravujeme očistou srdce ve svátosti smíření, četbou Písma, 
úryvků, které se týkají Ježíšových setkání s nemocnými (např. Mk 5,21-43 a 6,7-13)  
a osobní modlitbou. Také doporučuji četbu útlé, ale hutné knížečky Anselma Grüna 
Svátost nemocných, z níž je výtažek na listě na stolku pod nástěnkou v předsíni kostela. 
Příležitost ke svátosti smíření je každý den v 17.40 a v pátek 10. února od 17.00  
s možností osobní adorace. 
Prosíme o přihlašování se k přijetí svátosti nemocných zapsáním na připravené listy na 
stolku v předsíňce kostela. Svátost může přijmout každý, kdo je vážně nemocný nebo 
pokročilý věkem (60 a více roků). 

o. Josef Brtník 
 

OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2023 
Všechny místní Charity v rámci Arcidiecéze olomoucké mají úředně rozpečetěné 
pokladničky letošní Tříkrálové sbírky.  

Dárci letos koledníkům věnovali rekordních 38. 463 382,- Kč. 
Charita tříkrálovou sbírkou financuje např. přímou sociální pomoc jednotlivcům či 
rodinám v obtížné životní situaci, spolufinancuje provoz a investice v projektech 
sociálních a zdravotních služeb pomáhajících celému spektru potřebných, jako jsou 
seniorům, lidé s postižením, matky s dětmi v tísni, lidé bez domova, pacienti v domácí 
či hospicové péči a další. Přes DMS KOLEDA anebo web Tříkrálové sbírky je možné 
darem Charitu i nyní po ukončení sbírky. V rámci Tříkrálové sbírky 2023 letos bylo v 
rámci Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) evidováno 5 861 úředně zapečetěných 
sbírkových pokladniček. S nimi koledovalo více než 20 tisíc dobrovolníků, dospělých  
i dětí. Kompletní přehled výnosu sbírky členěný po jednotlivých místních Charitách lze 
nalézt na webových stránkách www.acho.cz.  

Celorepublikové výsledky najdete na www.trikralovasbirka.cz. 
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FARNÍČEK – ZPRAVODAJ FARNOSTI SV. MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU 

Redakční rada: P. Josef Brtník, Mgr. Pavel Nášel 

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ, URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU, NEPRODEJNÉ 

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 4 .2. 2023 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 
21. ROČNÍK -  ÚNOR 2023 - ČÍSLO 223 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

  
 

Jubilejní rok arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana  
(+1923 – 2023)  
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