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DOPLŇOVAČKA NA LEDEN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Nový rok začíná ….viz tajenka  
Tajenka z minula – oslavme je důstojně     
           Připravil: František Záloha 

 
VTIP 
Kněz zpovídá mladou dívku: "A jiné hříchy už nemáš, milé dítě?" 
Dívka nesměle odpoví: "No, snad už jen, že se každé ráno prohlížím v zrcadle,  
jak jsem hezká." 
Kněz mávne rukou a říká: "Ale to není hřích, milé dítě, to je oční vada!" 

 
*** 
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LEGENDA: 
1. Středoevropské pohoří. - 2. Polévka s koprem. - 3. Pouťová atrakce. –  
4. Sušená jablka. – 5. Lidožrout. – 6. Nakájený chléb. - 7. Prodavači v krámech. –  
8. Jednokolový vozík. – 9. Druh oblečení. – 10. Přítelkyně. – 11. Pánský doplněk 
obleku. – 12. Končetina raka. – 13. Mazadlo na kola. – 14. Ženské jméno. –  
15. Přátelé slepic. – 16. Nemocný na srdce. – 17. Ruská mince. 
 
 

 

 

PŘEJEME VÁM 
POŽEHNANÝ   

ROK 2019 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

K K K K K K K K K K K K K K K K K 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

mailto:farnicek@post.cz


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, 
už jsem třetí rok mezi vámi. Vím, že mnozí to nemáte se mnou vůbec lehké, ale ani já 
s vámi! Tak vám chci napsat jakési „novoroční“ poselství. Nechci, aby jen zaznělo a 
odeznělo, jako vánoční či novoroční poselství politických činitelů. Píši vám to jako váš 
„dobrý pastýř“ a milující otec. Není to pro mne vůbec snadné. Nejsem od přirozenosti 
„psavec.“ Co mne k tomu vede? Jako vy, tak i já jsem si vytáhl Boží slovo z Lukášova 
evangelia. To co tam bylo, mne šokovalo. Přečetl jsem ho a zapsal na záložku. Co to 
bylo? Lk 6,12 -13. Nebudu vás napínat, zkráceně ho ocituji. „Ježíš vyšel na horu, aby se 
modlil… Když se rozednilo, zavolal své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které nazval 
apoštoly.“ 
Hned na to, jsem v noci nemohl spát. Vstal jsem a zase ulehl – jednou, podruhé… Pak 
jsem brzy ráno ve 4:30 vstal a šel se modlit. Moje modlitba začíná vždy ranní modlitbou 
sv. Jana XXIII. - papeže a pak k Duchu svatému a četbou Písma na následující den. 
Nemluvím já k Bohu, ale Bůh ke mně. Bylo to čtení z 2. ledna v denní liturgii. Ta mne 
„nadzvedla“ ještě víc než citát Lukášova evangelia. Ta si můžete přečíst i s úvahami k 
nim na jiném místě Farníčku pod nadpisem „Lze být ve víře „politicky korektní?“ 
Pak jsem večer přemýšlel, kterého světce vybrat do lednového Farníčku. Padli mi ti 
dva z 2. ledna – sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský. Přišli mi jako jasné doplnění textů 
Písma. I o nich si můžete přečíst ve Farníčku. 
A ještě třetí skutečnost. Celou adventně vánoční dobu si čtu dvě knihy: Beránek, 
Heryán – U Božího mlýna a Peter Walker – Země Izrael. Objevil se mi obraz nedobytné 
Herodovy pevnosti Masada u Mrtvého moře. Zkráceně: Při jednom povstání Židů proti 
Římanům, byla jimi obléhána několik měsíců. Římané navozili obrovské množství 
zeminy až k vysokým hradbám, pak je prolomili a byli zděšeni. Nebyl to vítězný jásot, 
ale poraženecké mlčení. Našli asi tisíc lidí mrtvých – spáchali sebevraždu. Přežila to jen 
jedna žena s dětmi, která se tam někde ukryla a vydala o tom svědectví. 
Ten obraz Masady byl pro mne obrazem pro naši farnost, náš vikariát, naši arcidiecézi, 
církev v celé naší zemi i v celé Evropě.  

Neohrožuje nás někdo z vnějšku – Rusové, Číňani, muslimové, ale my sami! 
Co s tím uděláme? 

Najde se dvanáct apoštolů ve Fryštáku? 
Milí bratři a sestry, 

to je hrozné novoroční poselství! Ale každá krize je výzva. Přemýšlejme!  
Hledejme cestu! Modleme se! 

           
 

                                                                                                        Žehná vám váš bratr Josef 
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                                                                               KALENDÁRIUM LEDEN 2019 
  1.1.  Slavnost Panny Marie, Matky Boží 
  2.1.  Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského 
  6.1.  Slavnost Zjevení Páně – Tří králů  
13.1.  Křest Páně 
17.1.  Památka sv. Antonína, opata  
18.1.  Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů 
20.1.  2. neděle v mezidobí 
24.1.  Památka sv. Františka Saleského 
25.1.  Svátek Obrácení sv. Pavla 
26.1.  Památka sv. Timoteje a Tita 
27.1.  3. neděle v mezidobí 
28.1.  Památka sv. Tomáše Akvinského 
31.1.  Památka sv. Jana Boska 
 

AKTUÁLNĚ 
Mši svatou o svátku sv. Rodiny celebroval ve stejnojmenném luhačovickém kostele  
v neděli 30. prosince 2018 arcibiskup Jan Graubner. Po skončení bohoslužby pak 
požehnal sousoší sv. Rodiny v prostoru mezi kostelem a pramenem sv. Josefa.  
„Sochu svaté Rodiny před stejnojmenným kostelem chápu jako poselství 
kolemjdoucím. Chce-li dnešní svět mít budoucnost, musí znovu objevit krásu rodiny a 
štěstí života pro děti. Při žehnání jsem se proto modlil, aby tato nápověda byla dobře 
přijata,“ shrnul význam nedělní slavnosti arcibiskup Graubner. Jak zdůraznil v kázání 
během bohoslužby, sv. Rodina je pro křesťany vzorem. „Ve zdravé rodině se otec dává 
matce a matka otci a společně se dávají dětem, nepřetahují se o ně. Otec je rád, že 
může vést dítě k matce, a matka je ráda, že může vést dítě k otci. Rodina se tak stává 
svatým společenstvím zakoušejícím přítomnost Boha,“ zmínil. Farnost Luhačovice se 
podle faráře P. Huberta Wójcika rozhodla postavit bronzové sousoší sv. Rodiny před 
svým farním kostelem nejen jako ozdobu, ale také pro zdůraznění rodiny jako 
základního článku lidské společnosti podle Božího záměru, nezaměnitelného svazku 
muže a ženy. Autorem díla je akademický umělec Marek Trizuljak, autor reliéfu sv. 
Rodiny a 14 zastavení křížové cesty v interiéru kostela. 

STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z - OD FRANTIŠKA ZÁLOHY  
V nouzi spoléhej jen na sebe     české 
Věř, ale věz komu      české 
Vlídnou řečí více získáš, nežli sečí     české 
Všude dobře, doma nejlépe     české 
Víno nemocného na nohy postaví a zdravého zvrátí   luž. srbské 
Víno je zrádce – nejdřív je přítelem, potom zrádcem  anglické 
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá   české 
V běhu nech starce pozadu, nikdy ne však jejich radu  německé 
Věčné honění za odpočinkem strašně unavuje   americké 
Všechno zkus a dobrého se přidrž     latinské 
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KURZY ALFA VE FRYŠTÁKU (TERMÍNY A TÉMATA) 
 

 
SETKÁNÍ 

 
DATUM 

 
TÉMA 

1. 20. 1. 2019, neděle  Jde v životě o něco víc? (úvodní večer kurzu) 

2. 24. 1. 2019, čtvrtek Kdo je to Ježíš? 

3. 31. 1. 2019, čtvrtek Proč Ježíš zemřel? 

4. 7. 2. 2019, čtvrtek Jak získat víru? 

5. 14. 2. 2019, čtvrtek Proč a jak se modlit? 

6. 7. 3. 2019, čtvrtek Proč a jak číst Bibli? 

7. 14. 3. 2019, čtvrtek Jak nás Bůh vede? 

8. 23. 3. 2019, sobota 
Kdo je to svatý Duch? Co svatý Duch dělá? 

Jak mohu být naplněn svatým Duchem? 

9. 28. 3. 2019, čtvrtek Jak odolat zlému? 

10. 4. 4. 2019, čtvrtek Proč a jak mluvit s druhými o víře? 

11. 11. 4.2019, čtvrtek Uzdravuje Bůh i dnes? 

12. 25. 4. 2019, čtvrtek A co církev? 

13. 2. 5. 2019, čtvrtek Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe? 

14. 9. 5 .2019, čtvrtek Závěrečné setkání 
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FRYŠTÁCKÝ ŽIVÝ BETLÉM 2018 
 
 
 
              
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

V úterý dne 25. prosince 2018 (na Hod Boží) se ve Fryštáku uskutečnil již tradičně živý 

betlém. Příprava byla rozčleněna do několika sekcí – hudební, herecké a technické.  

Na místě se potom přidala i sekce občerstvovací.  Přes velké množství těch, kdo se na 

průběhu podíleli, se nakonec podařilo vše propojit. Dokonce i počasí bylo milosrdné. 

Výtěžek letošní sbírky, která při živém betlému proběhla, byl určen rodině Bačůvkových 

z Vítové, jejichž dům v roce 2018 vyhořel. Díky velkorysosti návštěvníků jsme jim mohli 

předat částku 7.500 Kč. Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy i realizace, a také 

všem, kdo si přišli připomenout Narození Pána Ježíše a třeba také svým darem přispěli. 

            organizátoři 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

„Svaté rodiny“ představovali 
Němcovi a Ondrouškovi. 



VOLNO 
    Zatím volno 

DOPLNITdopln  
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LZE BÝT VE VÍŘE „POLITICKY KOREKTNÍ“? 
 
Dva Janové – apoštol a evangelista Jan a Jan Křtitel nejsou ani trochu „politicky korektní“. 
„Vysypou“ to svým současníkům tak, jak to skutečně je. Žádné politické ani náboženské 
„servítky“ si neberou. Pozorně si přečtěte i krátké úvahy k tomu z Lectio divina  
a vyvoďme si z toho důsledky pro život! 
 
První čtení: 1. list Janův 2,22-28 
Milovaní! Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá 
Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má také Otce. Vy však 
jste to slyšeli už na začátku, ať to tedy ve vás zůstane! Když to, co jste slyšeli už na 
začátku, zůstane ve vás, i vy zůstanete v Synu i v Otci. A to je přislíbení, které nám on sám 
slíbil: věčný život. To všechno jsem vám napsal o těch, kdo by vás rádi svedli k bludu.  
(Co se však týká) vás: Duch svatý, kterého jste od něho přijali, zůstává ve vás,  
a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. Vás poučuje o všem jeho Duch, a to je pravda  
a žádná lež. Zůstávejte v něm, jak jste o tom byli poučeni. Ano, děti, zůstávejte v něm! To 
vám pak dodá radostné důvěry, až se objeví, a při jeho příchodu nebudeme od něho  
s hanbou odmítnuti.  
 
Tento úryvek představuje základní rysy falešného učení, šířeného na konci prvního 
křesťanského století různými „antikristy“. Ježíš podle nich není Mesiáš ani Boží Syn. 
Apoštol Jan připomíná, že popřeme-li Ježíšovo božství, nemáme společenství s Otcem ani 
pravý život. Kdo neuznává, že v Ježíši se spojilo božství s lidstvím je „antikrist“, protože 
Ježíšovo lidství je věrným obrazem božství – obrazem Otce.  Křesťan musí zůstat věrný 
Božímu slovu, jak je hlásáno od počátku – celému velikonočnímu tajemství (Ježíšova smrt 
a vzkříšení), jak je hlásali apoštolové. Kdo tomuto slovu uvěří, kdo je přijme a v síle Ducha 
Svatého podle něj žije, zůstává v pravém společenství s Otcem i Synem. Věřící má sílu 
čelit pokušení svůdce, který přináší falešné učení, plnit náročné požadavky evangelia  
a zůstat věrný Božímu slovu až do Kristova příchodu, protože byl při křtu pomazán 
Duchem Svatým. Duch Svatý dává křesťanům vnitřní pevnost a moudrost, dává jim sílu 
čelit pokušení, vede je k účinné evangelizaci a učí je s důvěrou očekávat den Pánova 
návratu. 

Evangelium:  Jan 1,19-28 

Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho 
otázali: "Kdo jsi?" Vyznal to a nezapřel. Vyznal: "Já nejsem Mesiáš." Zeptali se ho: "Co 
tedy jsi? Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo 
jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?" Řekl: "Já jsem 
hlas volajícího na poušti: `Vyrovnejte cesty Pánu', jak řekl prorok Izaiáš." Ti poslaní byli  
z farizeů. Zeptali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?" 
Jan jim odpověděl: "Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má 
přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků." To se stalo v Betánii na 
druhé straně Jordánu, kde Jan křtil. 
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KURZY ALFA 
„Možná by se dalo namítnout, že náš kurz čítal poměrně málo účastníků, přičemž byli 
vlastně všichni věřící, takže primární cílovou skupinu ten kurz trochu minul. Nicméně 
nemám pocit, že by to nějak zvlášť vadilo.“ 
 
 Víra nás dříve narozených byla formována v době, kdy podmínky nějakému osobnímu 
duchovnímu růstu nebyly přátelské.  A co jsme sami nepoznali, neprožili a nepřijali, to 
jsme ani nebyli schopni předat našim dětem dál.  V podstatě jsme byli nuceni si 
zvyknout na určitý způsob prožívání naší víry, který ale je, ať si to připustíme nebo ne, 
vzdálen Boží představě. A co je horší, ale přirozené, nechce se nám už tento způsob 
příliš měnit. Není to jen problém jedné totalitní generace, že vlastně nevíme, co si pod 
pojmem osobní obrácení máme představit. Problematické je pak i chápat, jak je onen 
pojem „osobní vztah s Bohem“ nejen pro náš duchovní, ale i každodenní praktický 
život, důležitý.  Evangelium nelze žít z vlastních sil. Pokud jsme k sobě skutečně poctiví, 
tak si musíme přiznat, že ona kvalita být dokonalí, jako je dokonalý náš Nebeský Otec, 
jak to po nás Ježíš v evangeliu žádá, je od nás na hony vzdálena. Jak potom ale tedy žít 
víru, abychom měli v srdci radost, která je „nakažlivá“ i pro naše okolí, když 
podvědomě naše srdce svírá obava, zda si nějakou spásu vůbec „zasloužím“? I to je 
otázka, na kterou poctivě odpovídají Kurzy Alfa. Kurzy Alfa jsou zkrátka příležitostí, jak 
si opravit svůj vlastní, možná i trochu zkreslený obraz Boha v obraz mého milujícího 
Nebeského Tatínka. I proto chci proto každého z Vás povzbudit.  
Nepromarněte ve Vaší farnosti tuto příležitost… 
 
POKUD SE CHCETE PŘIHLÁSIT TAK MŮŽETE: 

 volat na číslo 604 568 285,  

 psát na e-mail: sylvaodstrcilova@seznam.cz nebo 

 osobně v sakristii kostela Sv. Mikuláše ve Fryštáku.  
 
Za tým Kurzů Alfa Sylva a David Odstrčilovi za plné podpory otce J. Brtníka. 

 
*** 

 

MODLITEBNÍ PODPORA ZA KURZY ALFA VE FRYŠTÁKU 
S podporou otce Josefa Brtníka prosíme o zahrnutí proseb za kurzy ALFA v naší 
farnosti do vašich modliteb v rámci společenství Živého růžence.  

Děkuje přípravný tým kurzů ALFA. 
 

 
 

Na další straně najdete termíny a témata jednotlivých setkání kurzů ve Fryštáku. 
 

 
 
 
 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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KURZY ALFA 
Milí přátelé, rádi bychom vás pozvali do kurzů ALFA,  
které se budou konat v naší farnosti od 20. 1. 2019. 

JAKÁ ALFA JE... 
Faktická 
Alfa seznamuje s tím, kdo je to Ježíš. Pořadatelé Alfy jsou lidé otevření a 
věrohodní. Hostům to nabízí prostor být sami sebou. 
Vztahová 
Alfa je založena na opravdových přátelstvích, která se budují několik týdnů. 
Často přetrvají řadu dalších let.  
Závislá 
Na Alfě spoléháme na jednání svatého Ducha. Uvědomujeme si, že jedině Bůh 
mění lidské životy - my ho lidem jen představujeme. 
 
NĚKOLIK SVĚDECTVÍ: 
„Byly to velmi zajímavé a obohacující debaty, každý mluvil o svých životních 
zkušenostech velmi otevřeně a s důvěrou… Naprosto úžasný byl víkend s Duchem 
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LZE BÝT VE VÍŘE „POLITICKY KOREKTNÍ“? 
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připravil otec Josef 

 

 



volnivol 
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SV. BASIL VELIKÝ A ŘEHOŘ NAZIÁNSKÝ (BISKUPOVÉ A UČITELÉ CÍRKVE) 
Tento rok nás budou provázet církevní otcové a učitelé církve. Začneme mimořádnou 
dvojicí ze čtvrtého století, kdy v církvi vrcholil „boj“ o pravou identitu Ježíše Krista.  
Bylo to období velkých Kristologických bludů. Dnešek se tomu velmi podobá. Svatý Basil 
a Řehoř jsou tedy velice aktuálním svým poselstvím i životem.  
Otevřeme se jejich moudrosti…  

Oba se narodili kolem roku 330 v Kappadocii (na území dnešního Turecka). Setkali se na 
studiích v Athénách a stali se dobrými přáteli. Po návratu vytvořili spolu s dalšími 
mnišské společenství a žili v něm nějaký čas pohromadě. Statečně hájili, zvláště později 
jako biskupové, víru v Kristovo božství proti ariánům. 
Basil se narodil v Caesareji (dnešní Kayseri). Seznámil se s životem mnichů  
a poustevníků v Palestině, v Egyptě a v Sýrii. Sjednotil a ukáznil soudobé mnišské 
stanovy; jeho řeholní pravidla se stala základem pro východní mnišský život. Přál si, aby 
mnišské komunity zůstávaly v živém kontaktu s okolním prostředím a spolupracovaly 
na jeho náboženském, kulturním i sociálním povznesení. Stal se knězem (364) a pak 
i biskupem (370) ve svém rodišti. Plně uplatňoval své organizátorské nadání, ať šlo 
o církev, liturgii, vzdělání kněží a mnichů, nebo o problémy sociální. Zemřel 1. 1. 379. 
Řehoř se narodil poblíž Nazianzu. V roce 362 se stal knězem a později biskupem. 
Vynikal učeností a výmluvností, nikdy však nepřestával toužit po životě v ústraní; byl 
spíše mužem samoty a rozjímání. Zemřel ve svém rodišti 25. 1. 389 nebo 390. 
Z OSLAVNÉ ŘEČI SV. ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO 
Oba jsme byli v Athénách. Vyšli jsme kdysi ze stejné vlasti, jakoby z jednoho pramene, 
ale touha po vzdělání nás rozdělila do různých zemí. A teď jsme se tedy znovu sešli, 
jako bychom se domluvili. Zařídil to tak ovšem sám Bůh. Již tehdy jsem si zajisté našeho 
velkého Basila vážil, vždyť jsem mohl osobně sledovat jak přísné mravy jeho života, tak 
zralost a moudrost jeho řeči. Ale navíc jsem nabádal také jiné, kteří ho ještě tolik 
neznali, aby si počínali podobně. A mnozí ho opravdu začali mít hned ve vážnosti, jako 
by už o něm věděli z pověstí a z doslechu. A co z toho vzešlo? Ze všech, kteří přicházeli 
za studiemi do Athén, byl Basil vlastně jediný, na koho neplatil obecný zákon a komu se 
už tehdy dostalo určitě větších poct, než se na nováčka běžně slušelo. A to byla 
předehra našeho vztahu, odtud vyšlehl ohníček našeho přátelství, tak jsme si jeden 
druhého zamilovali. Když jsme si po určité době vyznali vzájemně svou náklonnost  
a oba prohlásili za své poslání filozofii, byli jsme už jeden druhému opravdu vším: spolu 
jsme bydleli i jedli, oba jsme měli stejné smýšlení a stejný cíl a den ze dne nás k sobě 
poutalo vřelejší a pevnější přátelství. Vedla nás stejná touha po vědění, tedy po něčem, 
co bývá předmětem největší závisti. Nám však byla jakákoli závist cizí, naopak, cenili 
jsme si horlivosti a snahy druhého. A přece jsme se v něčem předháněli: nikoli v tom, 
kdo z nás získá první místo, ale v tom, kdo je tomu druhému přenechá, neboť čest  
a slávu toho druhého jsme oba považovali za svou vlastní. 
Jako bychom měli ve dvou tělech jedinou duši. I když vůbec žádné víry nezasluhují ti, 
kdo tvrdí, že všechno je obsaženo ve všem, nám by se přesto mělo věřit, že jsme byli 
jeden ve druhém a u druhého. Jediným cílem našeho konání a snažení byla ctnost  
a život v naději na budoucnost a takové počínání, abychom se do budoucího života 
přenášeli už před odchodem z tohoto světa.  
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DOKONČENÍ 
To jsme měli stále před očima a podle toho jsme usměrňovali svůj život a všechno své 
jednání: drželi jsme se Božích přikázání a jeden v druhém jsme podněcovali odhodlání 
žít ctnostně. A kdyby to nevypadalo příliš domýšlivě, řekl bych, že jsme byli jeden 
druhému normou a měřítkem, podle něhož jsme rozlišovali správné od špatného. 
Každý člověk má své vlastní příjmení, které buď dostal po rodičích, nebo si je sám 
vydobyl a získal vlastním úsilím a prací; pro nás bylo něčím velikým to, že jsme 
křesťané, a tak být nazýván křesťanem jsme považovali za vznešený titul. 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
    
               Svatý Basil Veliký                                                   Svatý Řehoř Naziánský 
 
A ještě pár vět od sv. Basila, zakladatele východního způsobu mnišství, aby nemluvil jen 
Řehoř:  Jsou ze spisu Moralia o způsobu tohoto života – Poslední pravidlo zní: „Co je 
křesťanu vlastní? - Víra jednající skrze lásku … Co je věřícímu vlastní? - S plnou jistotou 
se připodobnit slovům Písma a neodvažovat se cokoli přidat nebo odebrat… Co je 
křesťanovi vlastní? - Navzájem se milovat, jako i Kristus miloval nás.“ Tady zřetelně 
vystupuje do popředí Basilova snaha založit život na evangeliu – životní normě, kritériu 
pro posuzování a pramenu společenství. 

MODLITBA 
Bože, tys povolal svaté Basila a Řehoře, aby svým příkladem a učením ukazovali tvé 
církvi cestu k pravdě; prosíme tě, pomáhej nám, abychom se tvé pravdě pokorně 
otvírali a v lásce podle ní věrně žili. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
 

připravil otec Josef 
 

  



volnivol 
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VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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KURZY ALFA 
Milí přátelé, rádi bychom vás pozvali do kurzů ALFA,  
které se budou konat v naší farnosti od 20. 1. 2019. 

JAKÁ ALFA JE... 
Faktická 
Alfa seznamuje s tím, kdo je to Ježíš. Pořadatelé Alfy jsou lidé otevření a 
věrohodní. Hostům to nabízí prostor být sami sebou. 
Vztahová 
Alfa je založena na opravdových přátelstvích, která se budují několik týdnů. 
Často přetrvají řadu dalších let.  
Závislá 
Na Alfě spoléháme na jednání svatého Ducha. Uvědomujeme si, že jedině Bůh 
mění lidské životy - my ho lidem jen představujeme. 
 
NĚKOLIK SVĚDECTVÍ: 
„Byly to velmi zajímavé a obohacující debaty, každý mluvil o svých životních 
zkušenostech velmi otevřeně a s důvěrou… Naprosto úžasný byl víkend s Duchem 
Svatým. Mě osobně kurz velmi obohatil, chtěli bychom s manželkou v podobných 
akcích pokračovat a určitě o tom budeme ve svém okolí šířit ty nejlepší reference.“ 
 
„Kurz jsme začali navštěvovat společně s manželkou, a to na její podnět. Podotýkám, že 
manželka je věřící, pokřtěná katolička, já jsem tzv. hledající a nepokřtěný. Vstupovali 
jsme do neznámého kolektivu, nikdy předtím jsme nic takového neabsolvovali. Ale již 
první večer nás přesvědčil, že jsme tady dobře. Začal jsem pociťovat posun. Taktéž 
diskuse ve skupinách, sdílení lidských názorů a příběhů mě hodně podpořily ve víře. 
Vše vyvrcholilo na setkání s Duchem Svatým, bylo to úžasné!!! Společná a přímluvná 
modlitba nás oba hodně naplnila. Kolektiv kurzu je sympatický, organizace na jedničku. 
Všichni pracují se zájmem, je to poznat. Ještě jednou všem díky za tato setkání a jen tak 
dále.“ 
 
„Při závěrečném ohlédnutí si hosté pochvalovali, kromě výborného jídla, společenství 
mladých i starších, kteří se dělili o své zkušenosti ze života, zajímavé přednášky a také 
ucelení svých znalostí z křesťanství. Pan Pavel o své zkušenosti se čtením Bible řekl:  
„ Kurz Alfa mě povzbudil ve čtení bible. Začínal jsem na 5 minutách denně, postupně 
jsem zvyšoval a teď vím, že si Bibli přečtu celou. Z mého pohledu byl důležitý víkend, 
kde jsme se snažili dát prostor Duchu svatému. Jeho součástí byly také večerní chvály 
s přímluvnou modlitbou. Pevně doufám, že nejen hosté, ale celý Alfa tým oživili svůj 
vztah k Tomu, o kom to všechno je.“ 
 
„O kurzech Alfa jsem toho příliš nevěděla, a tak jsem se s jejich náplní podrobně 
seznámila, až když jsem se ocitla ve skupině, která je připravovala. S odstupem času 
mohu říct, že to byla zajímavá a podnětná zkušenost, za kterou jsem moc vděčná.“ 
 
 
   Víra nás dříve narozených byla formována v době, kdy podmínky nějakému osobnímu 
duchovnímu růstu nebyly přátelské.  A co jsme sami nepoznali, neprožili a nepřijali, to 

FARNÍČEK  1/19                                                                                                                                    - 5 -  

LZE BÝT VE VÍŘE „POLITICKY KOREKTNÍ“? 
 
Evangelium nám přináší svědectví Jana Křtitele před delegací, kterou k němu do 
Betánie na druhé straně Jordánu poslali židovští představení. 
Jan Křtitel jednoznačně zamezuje jakýmkoliv iluzím ohledně své osoby a svého poslání. 
Dosvědčuje, že není Mesiáš, Kristus. 
Jan Křtitel vysvětluje svou identitu pomocí úryvku proroka Izaijáše: „Já jsem hlas 
volajícího na poušti.“ Jan není vtělené Slovo, ale pouze hlas. 
Janův křest tedy nepřináší spásu, ale připravuje na přijetí Mesiáše. 
 
Víra Jana Křtitele je zaměřena na hlásání Ježíše. Proto každý, komu Bůh dopřeje, aby se 
rozjímáním o událostech Ježíšova života dotkl tajemství jeho identity, má o Kristu 
svědčit svým životem i slovem, jako to dělal Jan Křtitel u Jordánu. Také dnešní křesťané 
mají být zvěstovateli Ježíšova evangelia a celým svým životem mají dosvědčovat 
věrnost Kristu, a to i přes svou ubohost a s vědomím, že jejich lidská slova jsou 
bezmocná. Křesťan je křesťanem jedině ve vztahu ke Kristu. Křesťan má o Kristu 
svědčit. Křesťan nestrhuje pozornost na sebe, ale ukazuje na toho, který přichází. Každý 
křesťan je hlasatelem Božího slova uprostřed duchovní vyprahlosti dnešního světa, 
urovnává cestu svým bližním, aby se mohli setkat s Kristem, a svým vlastním životem 
vydává svědectví evangeliu. 
 
Pane Ježíši, ty jsi jedinečným způsobem spojen s Otcem a zároveň ses snížil k nám 
lidem. Prosíme tě, nauč nás, abychom se po vzoru Jana Křtitele stali pro své bližní 
opravdovými svědky tvé lásky. Tvůj Předchůdce měl na poušti nasadit svůj hlas, své síly 
a celý svůj život, aby tě lidé dokázali přijmout. Říká to i evangelista Jan, když věřícím 
připomíná, že kdo neuznává tvou mesiánskou důstojnost, nemá společenství s tebou 
ani s Otcem.  
 
Proto tě prosíme, abys upevnil naši víru v tebe, jediného spasitele lidstva, a dal nám 
zakusit moc Ducha Svatého, který nám byl ve křtu dán jako naše síla a náš duchovní 
pomocník. 
Kdo je Ježíš? My, kteří si opakujeme toto veliké a nádherné jméno, my, kteří jsme 
věrní, my, kteří věříme v Krista, víme dobře, kdo je Ježíš? Jsme schopni jej přímo a 
přesně oslovit jeho jménem? Dokážeme ho vzývat jako světlo své duše a neustále mu 
opakovat: „Ty jsi Spasitel?" Cítíme, že on je pro nás tím nejdůležitějším a že bez něho 
nic nedokážeme? On je naším štěstím, radostí a blažeností, příslibem i nadějí, on je 
naše cesta, pravda a život.  
 
Kristus, kterého neseme lidstvu, je Synem člověka, jak se sám nazýval. On je 
prvorozený, vzor nového lidství, on je náš bratr, průvodce a nejlepší přítel. On je ten 
Bohem poslaný nikoliv aby svět soudil, ale spasil. 

připravil otec Josef 

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 

DOPLNITdopln  
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LZE BÝT VE VÍŘE „POLITICKY KOREKTNÍ“? 
 
Dva Janové – apoštol a evangelista Jan a Jan Křtitel nejsou ani trochu „politicky korektní“. 
„Vysypou“ to svým současníkům tak, jak to skutečně je. Žádné politické ani náboženské 
„servítky“ si neberou. Pozorně si přečtěte i krátké úvahy k tomu z Lectio divina  
a vyvoďme si z toho důsledky pro život! 
 
První čtení: 1. list Janův 2,22-28 
Milovaní! Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá 
Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má také Otce. Vy však 
jste to slyšeli už na začátku, ať to tedy ve vás zůstane! Když to, co jste slyšeli už na 
začátku, zůstane ve vás, i vy zůstanete v Synu i v Otci. A to je přislíbení, které nám on sám 
slíbil: věčný život. To všechno jsem vám napsal o těch, kdo by vás rádi svedli k bludu.  
(Co se však týká) vás: Duch svatý, kterého jste od něho přijali, zůstává ve vás,  
a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. Vás poučuje o všem jeho Duch, a to je pravda  
a žádná lež. Zůstávejte v něm, jak jste o tom byli poučeni. Ano, děti, zůstávejte v něm! To 
vám pak dodá radostné důvěry, až se objeví, a při jeho příchodu nebudeme od něho  
s hanbou odmítnuti.  
 
Tento úryvek představuje základní rysy falešného učení, šířeného na konci prvního 
křesťanského století různými „antikristy“. Ježíš podle nich není Mesiáš ani Boží Syn. 
Apoštol Jan připomíná, že popřeme-li Ježíšovo božství, nemáme společenství s Otcem ani 
pravý život. Kdo neuznává, že v Ježíši se spojilo božství s lidstvím je „antikrist“, protože 
Ježíšovo lidství je věrným obrazem božství – obrazem Otce.  Křesťan musí zůstat věrný 
Božímu slovu, jak je hlásáno od počátku – celému velikonočnímu tajemství (Ježíšova smrt 
a vzkříšení), jak je hlásali apoštolové. Kdo tomuto slovu uvěří, kdo je přijme a v síle Ducha 
Svatého podle něj žije, zůstává v pravém společenství s Otcem i Synem. Věřící má sílu 
čelit pokušení svůdce, který přináší falešné učení, plnit náročné požadavky evangelia  
a zůstat věrný Božímu slovu až do Kristova příchodu, protože byl při křtu pomazán 
Duchem Svatým. Duch Svatý dává křesťanům vnitřní pevnost a moudrost, dává jim sílu 
čelit pokušení, vede je k účinné evangelizaci a učí je s důvěrou očekávat den Pánova 
návratu. 

Evangelium:  Jan 1,19-28 

Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho 
otázali: "Kdo jsi?" Vyznal to a nezapřel. Vyznal: "Já nejsem Mesiáš." Zeptali se ho: "Co 
tedy jsi? Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo 
jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?" Řekl: "Já jsem 
hlas volajícího na poušti: `Vyrovnejte cesty Pánu', jak řekl prorok Izaiáš." Ti poslaní byli  
z farizeů. Zeptali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?" 
Jan jim odpověděl: "Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má 
přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků." To se stalo v Betánii na 
druhé straně Jordánu, kde Jan křtil. 
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KURZY ALFA 
„Možná by se dalo namítnout, že náš kurz čítal poměrně málo účastníků, přičemž byli 
vlastně všichni věřící, takže primární cílovou skupinu ten kurz trochu minul. Nicméně 
nemám pocit, že by to nějak zvlášť vadilo.“ 
 
 Víra nás dříve narozených byla formována v době, kdy podmínky nějakému osobnímu 
duchovnímu růstu nebyly přátelské.  A co jsme sami nepoznali, neprožili a nepřijali, to 
jsme ani nebyli schopni předat našim dětem dál.  V podstatě jsme byli nuceni si 
zvyknout na určitý způsob prožívání naší víry, který ale je, ať si to připustíme nebo ne, 
vzdálen Boží představě. A co je horší, ale přirozené, nechce se nám už tento způsob 
příliš měnit. Není to jen problém jedné totalitní generace, že vlastně nevíme, co si pod 
pojmem osobní obrácení máme představit. Problematické je pak i chápat, jak je onen 
pojem „osobní vztah s Bohem“ nejen pro náš duchovní, ale i každodenní praktický 
život, důležitý.  Evangelium nelze žít z vlastních sil. Pokud jsme k sobě skutečně poctiví, 
tak si musíme přiznat, že ona kvalita být dokonalí, jako je dokonalý náš Nebeský Otec, 
jak to po nás Ježíš v evangeliu žádá, je od nás na hony vzdálena. Jak potom ale tedy žít 
víru, abychom měli v srdci radost, která je „nakažlivá“ i pro naše okolí, když 
podvědomě naše srdce svírá obava, zda si nějakou spásu vůbec „zasloužím“? I to je 
otázka, na kterou poctivě odpovídají Kurzy Alfa. Kurzy Alfa jsou zkrátka příležitostí, jak 
si opravit svůj vlastní, možná i trochu zkreslený obraz Boha v obraz mého milujícího 
Nebeského Tatínka. I proto chci proto každého z Vás povzbudit.  
Nepromarněte ve Vaší farnosti tuto příležitost… 
 
POKUD SE CHCETE PŘIHLÁSIT TAK MŮŽETE: 

 volat na číslo 604 568 285,  

 psát na e-mail: sylvaodstrcilova@seznam.cz nebo 

 osobně v sakristii kostela Sv. Mikuláše ve Fryštáku.  
 
Za tým Kurzů Alfa Sylva a David Odstrčilovi za plné podpory otce J. Brtníka. 

 
*** 

 

MODLITEBNÍ PODPORA ZA KURZY ALFA VE FRYŠTÁKU 
S podporou otce Josefa Brtníka prosíme o zahrnutí proseb za kurzy ALFA v naší 
farnosti do vašich modliteb v rámci společenství Živého růžence.  

Děkuje přípravný tým kurzů ALFA. 
 

 
 

Na další straně najdete termíny a témata jednotlivých setkání kurzů ve Fryštáku. 
 

 
 
 
 



Vol 

DOPLNIT 

 

 

DOPL 
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KURZY ALFA VE FRYŠTÁKU (TERMÍNY A TÉMATA) 
 

 
SETKÁNÍ 

 
DATUM 

 
TÉMA 

1. 20. 1. 2019, neděle  Jde v životě o něco víc? (úvodní večer kurzu) 

2. 24. 1. 2019, čtvrtek Kdo je to Ježíš? 

3. 31. 1. 2019, čtvrtek Proč Ježíš zemřel? 

4. 7. 2. 2019, čtvrtek Jak získat víru? 

5. 14. 2. 2019, čtvrtek Proč a jak se modlit? 

6. 7. 3. 2019, čtvrtek Proč a jak číst Bibli? 

7. 14. 3. 2019, čtvrtek Jak nás Bůh vede? 

8. 23. 3. 2019, sobota 
Kdo je to svatý Duch? Co svatý Duch dělá? 

Jak mohu být naplněn svatým Duchem? 

9. 28. 3. 2019, čtvrtek Jak odolat zlému? 

10. 4. 4. 2019, čtvrtek Proč a jak mluvit s druhými o víře? 

11. 11. 4.2019, čtvrtek Uzdravuje Bůh i dnes? 

12. 25. 4. 2019, čtvrtek A co církev? 

13. 2. 5. 2019, čtvrtek Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe? 

14. 9. 5 .2019, čtvrtek Závěrečné setkání 
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FRYŠTÁCKÝ ŽIVÝ BETLÉM 2018 
 
 
 
              
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

V úterý dne 25. prosince 2018 (na Hod Boží) se ve Fryštáku uskutečnil již tradičně živý 

betlém. Příprava byla rozčleněna do několika sekcí – hudební, herecké a technické.  

Na místě se potom přidala i sekce občerstvovací.  Přes velké množství těch, kdo se na 

průběhu podíleli, se nakonec podařilo vše propojit. Dokonce i počasí bylo milosrdné. 

Výtěžek letošní sbírky, která při živém betlému proběhla, byl určen rodině Bačůvkových 

z Vítové, jejichž dům v roce 2018 vyhořel. Díky velkorysosti návštěvníků jsme jim mohli 

předat částku 7.500 Kč. Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy i realizace, a také 

všem, kdo si přišli připomenout Narození Pána Ježíše a třeba také svým darem přispěli. 

            organizátoři 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

„Svaté rodiny“ představovali 
Němcovi a Ondrouškovi. 



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, 
už jsem třetí rok mezi vámi. Vím, že mnozí to nemáte se mnou vůbec lehké, ale ani já 
s vámi! Tak vám chci napsat jakési „novoroční“ poselství. Nechci, aby jen zaznělo a 
odeznělo, jako vánoční či novoroční poselství politických činitelů. Píši vám to jako váš 
„dobrý pastýř“ a milující otec. Není to pro mne vůbec snadné. Nejsem od přirozenosti 
„psavec.“ Co mne k tomu vede? Jako vy, tak i já jsem si vytáhl Boží slovo z Lukášova 
evangelia. To co tam bylo, mne šokovalo. Přečetl jsem ho a zapsal na záložku. Co to 
bylo? Lk 6,12 -13. Nebudu vás napínat, zkráceně ho ocituji. „Ježíš vyšel na horu, aby se 
modlil… Když se rozednilo, zavolal své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které nazval 
apoštoly.“ 
Hned na to, jsem v noci nemohl spát. Vstal jsem a zase ulehl – jednou, podruhé… Pak 
jsem brzy ráno ve 4:30 vstal a šel se modlit. Moje modlitba začíná vždy ranní modlitbou 
sv. Jana XXIII. - papeže a pak k Duchu svatému a četbou Písma na následující den. 
Nemluvím já k Bohu, ale Bůh ke mně. Bylo to čtení z 2. ledna v denní liturgii. Ta mne 
„nadzvedla“ ještě víc než citát Lukášova evangelia. Ta si můžete přečíst i s úvahami k 
nim na jiném místě Farníčku pod nadpisem „Lze být ve víře „politicky korektní?“ 
Pak jsem večer přemýšlel, kterého světce vybrat do lednového Farníčku. Padli mi ti 
dva z 2. ledna – sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský. Přišli mi jako jasné doplnění textů 
Písma. I o nich si můžete přečíst ve Farníčku. 
A ještě třetí skutečnost. Celou adventně vánoční dobu si čtu dvě knihy: Beránek, 
Heryán – U Božího mlýna a Peter Walker – Země Izrael. Objevil se mi obraz nedobytné 
Herodovy pevnosti Masada u Mrtvého moře. Zkráceně: Při jednom povstání Židů proti 
Římanům, byla jimi obléhána několik měsíců. Římané navozili obrovské množství 
zeminy až k vysokým hradbám, pak je prolomili a byli zděšeni. Nebyl to vítězný jásot, 
ale poraženecké mlčení. Našli asi tisíc lidí mrtvých – spáchali sebevraždu. Přežila to jen 
jedna žena s dětmi, která se tam někde ukryla a vydala o tom svědectví. 
Ten obraz Masady byl pro mne obrazem pro naši farnost, náš vikariát, naši arcidiecézi, 
církev v celé naší zemi i v celé Evropě.  

Neohrožuje nás někdo z vnějšku – Rusové, Číňani, muslimové, ale my sami! 
Co s tím uděláme? 

Najde se dvanáct apoštolů ve Fryštáku? 
Milí bratři a sestry, 

to je hrozné novoroční poselství! Ale každá krize je výzva. Přemýšlejme!  
Hledejme cestu! Modleme se! 

           
 

                                                                                                        Žehná vám váš bratr Josef 
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                                                                               KALENDÁRIUM LEDEN 2019 
  1.1.  Slavnost Panny Marie, Matky Boží 
  2.1.  Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského 
  6.1.  Slavnost Zjevení Páně – Tří králů  
13.1.  Křest Páně 
17.1.  Památka sv. Antonína, opata  
18.1.  Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů 
20.1.  2. neděle v mezidobí 
24.1.  Památka sv. Františka Saleského 
25.1.  Svátek Obrácení sv. Pavla 
26.1.  Památka sv. Timoteje a Tita 
27.1.  3. neděle v mezidobí 
28.1.  Památka sv. Tomáše Akvinského 
31.1.  Památka sv. Jana Boska 
 

AKTUÁLNĚ 
Mši svatou o svátku sv. Rodiny celebroval ve stejnojmenném luhačovickém kostele  
v neděli 30. prosince 2018 arcibiskup Jan Graubner. Po skončení bohoslužby pak 
požehnal sousoší sv. Rodiny v prostoru mezi kostelem a pramenem sv. Josefa.  
„Sochu svaté Rodiny před stejnojmenným kostelem chápu jako poselství 
kolemjdoucím. Chce-li dnešní svět mít budoucnost, musí znovu objevit krásu rodiny a 
štěstí života pro děti. Při žehnání jsem se proto modlil, aby tato nápověda byla dobře 
přijata,“ shrnul význam nedělní slavnosti arcibiskup Graubner. Jak zdůraznil v kázání 
během bohoslužby, sv. Rodina je pro křesťany vzorem. „Ve zdravé rodině se otec dává 
matce a matka otci a společně se dávají dětem, nepřetahují se o ně. Otec je rád, že 
může vést dítě k matce, a matka je ráda, že může vést dítě k otci. Rodina se tak stává 
svatým společenstvím zakoušejícím přítomnost Boha,“ zmínil. Farnost Luhačovice se 
podle faráře P. Huberta Wójcika rozhodla postavit bronzové sousoší sv. Rodiny před 
svým farním kostelem nejen jako ozdobu, ale také pro zdůraznění rodiny jako 
základního článku lidské společnosti podle Božího záměru, nezaměnitelného svazku 
muže a ženy. Autorem díla je akademický umělec Marek Trizuljak, autor reliéfu sv. 
Rodiny a 14 zastavení křížové cesty v interiéru kostela. 

STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z - OD FRANTIŠKA ZÁLOHY  
V nouzi spoléhej jen na sebe     české 
Věř, ale věz komu      české 
Vlídnou řečí více získáš, nežli sečí     české 
Všude dobře, doma nejlépe     české 
Víno nemocného na nohy postaví a zdravého zvrátí   luž. srbské 
Víno je zrádce – nejdřív je přítelem, potom zrádcem  anglické 
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá   české 
V běhu nech starce pozadu, nikdy ne však jejich radu  německé 
Věčné honění za odpočinkem strašně unavuje   americké 
Všechno zkus a dobrého se přidrž     latinské 
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DOPLŇOVAČKA NA LEDEN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Nový rok začíná ….viz tajenka  
Tajenka z minula – oslavme je důstojně     
           Připravil: František Záloha 

 
VTIP 
Kněz zpovídá mladou dívku: "A jiné hříchy už nemáš, milé dítě?" 
Dívka nesměle odpoví: "No, snad už jen, že se každé ráno prohlížím v zrcadle,  
jak jsem hezká." 
Kněz mávne rukou a říká: "Ale to není hřích, milé dítě, to je oční vada!" 

 
*** 
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UZÁVĚRKA PRO VAŠE PŘÍSPĚVKY VŽDY DO 20. DNE V MĚSÍCI          
VYŠLO 5. 1. 2019 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 
17. ROČNÍK - LEDEN 2019 - ČÍSLO 178 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LEGENDA: 
1. Středoevropské pohoří. - 2. Polévka s koprem. - 3. Pouťová atrakce. –  
4. Sušená jablka. – 5. Lidožrout. – 6. Nakájený chléb. - 7. Prodavači v krámech. –  
8. Jednokolový vozík. – 9. Druh oblečení. – 10. Přítelkyně. – 11. Pánský doplněk 
obleku. – 12. Končetina raka. – 13. Mazadlo na kola. – 14. Ženské jméno. –  
15. Přátelé slepic. – 16. Nemocný na srdce. – 17. Ruská mince. 
 
 

 

 

PŘEJEME VÁM 
POŽEHNANÝ   

ROK 2019 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

K K K K K K K K K K K K K K K K K 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

mailto:farnicek@post.cz

