
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DOPLŇOVAČKA NA  DUBEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. koňská bota      9. zmatenec 
2. náboj do pušky    10. palice ( zdrobněle ) 
3. nepravdivý příběh   11. destička s reliéfem 

                    ( medaile ) 
4. vepři     12. druh plavidla 
5. malá piana       13. oběžnice 
6. tekutá strava    14. šero 
7. známý varhaník ( z Lukova)  15. stavební pozemek 
8. dívčí hračka    16. zloděj ( nenechavka ) 
 
Tajenka z minulého čísla: březen vítá jaro… 
 
Ze školních lavic 
Mám dobrý hudební sluch, protože mám větší uši… 
Hajný se živí zvěřinou, když nic neuloví zajde si na čekanou do 
masny… 
Budu se učit v zahradnictví, chtěla bych, aby mi práce voněla… 
V běhu bych udělal osobní rekord, ale musel by mě honit nějaký 
pes… 
Je sportovcem tělem i duší, ale hlavně duší, tělu se moc nechce…. 
                        

     Připravil František Záloha 
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D U C H O V N Í   S L O V O  
Velikonoce – největší křesťanské svátky. 
Znovu se lidem připomíná velikost  
Ježíšovy lásky, která šla až do krajnosti, 
když podstoupil odsouzení jako největší 
zločinec, i když nic zlého neudělal.  
Svým způsobem se opravdu stal „největším zločincem“, protože vzal 
na sebe hříchy všech lidí a také za to zaplatil mučením, výsměchem, 
pohrdáním a potupnou smrtí. Křesťané neoslavují smrt, nejsou 
obdivovatelé utrpení a smrti, ale oslavují a obdivují ochotu Ježíše 
přinést oběť života za druhé. Zaplatil svým životem, abychom MY žili. 
Kdo s Ním zemře, s Ním bude i žít. Po svém zmrtvýchvstání se Ježíš 
tu a tam ukazoval svým učedníkům. Třeba k nim přišel skrz zavřené 
dveře, aby zase zavřenými dveřmi odešel. Učedníkům se zdálo, že za 
nimi přichází a od nich odchází. Ve skutečnosti byl ale stále s nimi, 
jen si to neuvědomovali. Učil je vnímat Ho nejenom svými smysly, 
nýbrž také a především očima víry, protože jim při svém 
nanebevstoupení zmizí z očí a pak bude platit „blahoslavení, kteří 
neviděli (mne svýma očima), ale uvěřili, že jsem s Vámi po všechny 
dny Vašeho života. Velikonoce pomáhají odbourávat pocity osamělosti 
a zapomnění. Mohu žít sám, ale nejsem sám. Je se mnou vzkříšený, 
milující Ježíš. Svátky velikonoční jsou oslavou našeho společenství 
s Bohem a také a to především oslavou Boží lásky, která se 
nezastavila před ničím, ani před nejkrutější bolestí. 
„Zůstávej s námi, Pane“, zpíváme v jedné písni. Můžeme tak zpívat 
jen proto, že Pán Ježíš Boží mocí znovu povstal k životu a žije náš 
život s námi. Aleluja. Chvalme Pána. 
Požehnané velikonoce přeje čtenářům Farníčku (a nejenom jim) 
                                                                                   otec Mirek 

CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
Dnes 6x o manželství 
Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami…  

        ( Stewenson) 
Manželství bez dětí je jako den bez sluníčka…     ( české) 
V manželství je třeba spojit lásku s přátelstvím…( Sládek) 
Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí dát dva 
dohromady, aby je unesli…            ( Dumas) 
Tam, kde je manželství bez lásky, bude brzy láska bez 
manželství…             ( Franklin) 
Neexistují nudná manželství, existují jen nudní lidé…  

        ( Dietrichová) 
  Příště o lásce 
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K A L E N D Á R I U M   D U B E N 

  1.4. - Květná neděle 
  5.4. - Zelený čtvrtek 
  6.4. - Velký pátek 
  7.4. - Bílá sobota 
  8.4. - Zmrtvýchvstání Páně 
  9.4. - Pondělí velikonoční 
15.4. - 2. neděle velikonoční 
22.4. - 3. neděle velikonoční 
23.4. - Svátek sv. Vojtěcha 
25.4. - Svátek sv. Marka 
29.4. - 4. neděle velikonoční   
 

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2007 
 

Květná neděle      8 : 00, 10 : 00 
Zelený čtvrtek  18 : 15 
Velký pátek  18 : 15 
Bílá sobota   20 : 00 
Zmrtvýchvstání Páně    8 : 00, 10 : 00 
Pondělí velikonoční    8 : 00 

 
 
PŘÍLEŽITOST  KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 
Po. 2.4. 15:00 – 17:00  o. Mirek Dibelka 
Út. 3.4. 16:00 – 18:00  o. Pavel Kosmák 
St. 4.4.  16:00 – 18:00  o. Jan Komárek 
Čt. 5.4.  17:00 – 18:00  o. Mirek Dibelka 

 
 

K L U B  M A M I N E K  F R Y Š T Á K –  D U B E N    
 

  3.4. Ptejte se mě na co chcete…  
         ….já na co chci odpovím  
         Beseda s otcem Mirkem na téma Velikonoce 
 
17.4. Tiskneme na textil 
         (přineste si trička, prostírky apod.) 
                 

SETKÁNÍ PROBÍHÁ VŽDY V ÚTERÝ OD 9 - 11 HODIN NA FAŘE 
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SOUTĚŽ S JANEM BOSKEM 
 
Již několikrát se v našem Farníčku psalo o soutěži 
k výročí 80. let přítomnosti Salesiánů v ČR. 
Tato soutěž je nyní v plném proudu.  
Vám, kteří se jí z různých důvodů sami neúčastníte,  
přinášíme ukázku soutěžních otázek.  
Zkuste si na ně odpovědět a zjistit, jak jste na  
tom se znalostí salesiánského díla…☺ 
1. Maminka Jana Boska Matka Markéta se narodila poblíž Becchi.      
Kde a kdy se narodila? 
      a)  25. března 1799 v Turíně                              
      b)  1. dubna 1788 v Capriglio. 
      c)   1. prosince 1780 v Sussambrinu. 
2. Don Bosko se narodil v chudé rolnické rodině jako nejmladší ze 
sourozenců. Jak se jmenovali jeho bratři? 
      a) Dominik a František 
      b) Josef, Michal a Anička 
      c) Antonín a Josef 
      d) Antonín a Štěpán 
3. První českým salesiánským biskupem se stal Štěpán Trochta ve 
svých 42 letech. Stal se tak nejmladším biskupem v biskupském sboru 
u nás. Jaké biskupské heslo si zvolil? 
      a)  Radost – uvolněnost – pohoda 
      b)  Modlitba – almužna – půst 
      c)  Práce – oběť – láska 
4. Roku 1876 bylo schváleno Sdružení salesiánských spolupracovníků 
Piem IX. Jaká je náplň práce těchto spolupracovníků? 
      a)  Provádějí stejný apoštolát jako salesiáni: katechizují, konají 
duchovní cvičení, podporují kněžská povolání, šíří dobrý tisk, modlí se a 
poskytují hmotnou pomoc. 
      b)  Vypomáhají salesiánům tam kde třeba, zvl. různými pomocnými 
pracemi, aby se jimi salesiáni nemuseli zdržovat. 
      c)  Zajišťují veškerý chod středisek a útulků, jak po ekonomické, 
tak duchovní stránce. 
5. Pro mladé dobrovolníky, kteří pomáhají v salesiánských centrech, 
organizuje Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) jednou až 
dvakrát do roka celostátní setkání salesiánských animátorů. Kde se na 
podzim 2006 toto setkání uskutečnilo?  

a) v Praze – Kobylisích 
b) v Pardubicích 

     c) ve Fryštáku 
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         BRIGÁDA NA FARNÍM DVOŘE 

                                       
V sobotu 17. března ráno se na 
fryštáckém farním dvoře sešla desítka 
mužů, kteří zareagovali na úpěnlivou 
prosbu otce Mirka o malou jarní brigádu. 
Bylo potřeba zbourat starou a 
nepoužívanou kůlnu, která byla téměř na 
spadnutí. 

Krátce po osmé hodině už na dvoře hučely motorové pily a ozývalo se 
bouchání kladiv a sbíječek… 
Někteří rovněž zavzpomínali za jakých okolností se kdysi přístavba 
(respektive její zděný vchod do sklepa) budovala.  
Ozvaly se dokonce i návrhy alespoň jeden pilíř zachovat pro 
případnou pamětní desku budovatelům – ale nic z toho naštěstí 
neprošlo. Nepotřebný materiál byl nakonec odvezen do sběrného 
dvora ( ve skutečnosti se však jednalo spíše o odpadky ). 
Počasí nám celkem přálo i když krátce  
po zboření střechy začalo pršet.  
Všechno jsme ale stihli a tak úsilí nakonec  
korunovala i příjemná svačinka v podobě  
lhotské klobásky, piva a farní slivovičky… 
Všem brigádníkům ještě jednou Pán Bůh  
zaplať za jejich úsilí. 
Práce na farním dvoře, ale budou pokračovat. 
Do září, kdy ve Fryštáku proběhnou oslavy  
80. výročí příchodu salesiánů je potřeba ještě opravit střechu na farní 
stodole, snížit střechu na přístavku farní charity ( aby nevyčnívala 
přes nově opravenou zídku u kostela ) a možná i částečně opravit 
nebo nabarvit fasádu na skautské klubovně a samozřejmě uklidit celý 
dvůr….  
Nejbližší brigáda nás proto znovu čeká v sobotu 28. dubna, 
kdy půjde dolů střecha farní stodoly. 

 Celkem bude stát nová střecha více jak 100  
 tisíc korun a tak si budeme muset některé  
 práce provést takříkajíc svépomocí.  
 Věříme, že se znovu najde dostatek  
 pomocníků ochotných přiložit ruku  
 na tomto Božím díle…. 

        Otec Mirek vše bedlivě sledoval  
               a komentoval slovy… 

   „ Kdo mi to tu loupá perníček ?“ 
         - pn - 
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SALESIÁNSKÁ ŠKOLA ANIMÁTORŮ 
     
    Mnozí z vás jistě už někdy slovo animátor  

slyšeli, ale víte, kdo to je salesiánský  
animátor? 
Jedná se o mladého salesiánského  
spolupracovníka, který se chce aktivně  
podílet ve službě, převážně dětem a 
mládeži, ve svém okolí. 
Právě pro takové mladé lidi pořádá  
SADBA, Salesiánská asociace Dona  
Boska, tříletý formační a vzdělávací  
program s názvem Salesiánská škola  
animátorů. Momentálně probíhají dva  
běhy tohoto kurzu, tj. ty, které začaly  
roku 2005 a 2006.  

 
A právě do druhého běhu jsme se přihlásily i my, tři holky z Fryštáku.  
Zatím máme za sebou dva z devíti bohatě prožitých animátorských 
víkendů. A co jsme se tedy již dověděly? 
První víkend byl zpočátku samozřejmě soustředěn na vzájemné 
seznamování; v našem ročníku je více než 30 účastníků z míst celé 
ČR, kde působí salesiáni.  
Dále jsme se zabývali otázkou, kdo to vlastně je salesiánský animátor 
a jaké je jeho poslání a také přínosem křesťanství pro výchovu.  
Druhý víkend probíhal zejména ve znamení psychologie.  
Nejprve jsme se věnovali problematice sebepoznání a duchovnímu 
životu a poté přišly na řadu i samotné základy psychologie.  
Samozřejmě v obou víkendech nechybělo ani spoustu zábavy a 
netradičních zážitků ☺.  
                       *** 
Jelikož je tato Salesiánská škola  
animátorů velmi úspěšná, plánuje  
se i další nový běh, který by měl začít  
na podzim tohoto roku.  
                       *** 
Více informací najdete na internetové  
adrese: www.mladez.sdb.cz.                                                                                            
 

 
      
       – LiGo - 
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KAZANLACKÉ NOVINKY - ČÁST V. - DOKONČENÍ 
No a v březnu jsme prožili pěknou duchovní obnovu, na kterou se 
sjelo na 30 mládežníků z celého Bulharska – skoro jsme je ani neměli 
kde ubytovat... :-) Vydržet celou obnovu v tichu se sice ukázalo jako 
příliš obtížné, ale i tak, jak napsala jedna z účastnic ve svém 
hodnocení: „Dva dny v Kazanlaku nás přiblížily o jeden krok blíže 
k Bohu...“ Nyní se již mílovými kroky blíží velikonoční svátky. Těším 
se, že zažiji, jak se slaví ve východním obřadu. Obřady na Bílou 
sobotu prý trvají více než 3 hodiny, tak uvidíme. A celý svatý týden, 
tedy již od tohoto pondělí, je zde půst – tj. nejí se vůbec maso a 
v pátek a sobotu ani jakékoliv živočišné výrobky (sýry, mléko...). 
Ortodoxní pravoslavní takhle prožívají dokonce celých 7 týdnů postní 
doby. A když již píšu o postní době – zatímco u nás začíná na 
popeleční středu, tady již v pondělí. Tedy hned po masopustní neděli, 
která je v Bulharsku spojena rovněž s řadou tradicí. Pořádají se 
stejně jako u nás karnevaly pro děti, průvody v krojích a různých 
kostýmech, něco jako fašanky... Prožil jsem masopustní večer v Sofii 
a bylo to opravdu pěkné – po mši se sešli všichni farníci (tím, že je 
jich zde mnohem míň, jsou vztahy osobnější) v sále na biskupství, 
děti měly karneval, mládežníci skákali přes oheň (to také nemůže 
chybět), dospělí popíjeli a besedovali... 

Přeji Vám všem z Bulharska požehnané prožití největších 
svátků v roce, ať radost z Ježíšova vzkříšení prozáří Vaše dny! 
                   - pk - 

Podívejte se na naše webové stránky: www. salezianibg.com 
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KAZANLACKÉ NOVINKY - ČÁST V. 

 

Naposledy, před dvěma měsíci, jsem psal 
o tom, že se chystáme na slavnost Dona 
Boska. A ta zdárně proběhla, otevřeli a 
posvětili jsme nový klub a novou herní 
místnost, promítli film o jeho životě… 
Přijela spousta mladých i starších hostů a 
liturgie se zúčastnila kromě sofijského 
biskupa a českého velvyslance i řada 

představitelů města – pravoslavných a dokonce i muslimů – což bylo 
opravdu velice pěkné. 

No a sotva odjeli poslední hosté, začali jsme se balit na naši pětidenní 
zahraniční „poznávací“ cestu k bratřím salesiánům. Pozvali nás, 
abychom se seznámili s tím, jakým způsobem je také možné pracovat 
na Božím díle, aby místní salesiáni získali další inspirace...  

Nejprve nás čekala Žepče – městečko v Bosně a Hercegovině. 
Salesiáni zde vedou školu. Čekali jsme nějaký malý baráček a pár 
dětí, ale byli jsme ohromeni obrovským dílem – gymnázium a učňák, 
dohromady na 600 dětí, obrovský areál, kde v budoucnu bude stát 
sportovní stadion, oratoř… Je pravda, že Žepče je takovou oázou 
v Bosně a Hercegovině – lidé se v této oblasti nemají špatně – ale 
všude není situace tak růžová. Když jsme jeli směrem k chorvatským 
hranicím, podél silnice bylo stále vidět rozstřílené domy, pozůstatek 
po nedávné válce. V okolí Žepče je také naprostá většina katolíků, 
jinak je v Bosně a Hercegovině nejvíce muslimů.  

Z Bosny jsme se poté přesunuli ještě do chorvatského Záhřebu, kde 
jsme navštívili salesiánský aspirantát a noviciát. A i tato návštěva 
byla velice zajímavá. V aspirantátu je kolem 15 kluků, kterým je 
teprve asi 14 až 18 let. Znamená to, že již velice mladí se rozhodují 
pro salesiánské povolání a poté se na něj připravují celou řadu let, 
než vůbec  vstoupí do noviciátu. Milí hoši nás nakonec také přemluvili 
k fotbalovému utkání Chorvatsko vs. ČR. Bojovali jsme statečně, ale 
přeci jen jsme těsně prohráli – inu, věkový průměr a rychlost byla na 
straně Chorvatů. :-)  

I v Záhřebu jsme se setkali s památkami připomínajícími válku a  

dozvěděli se spoustu zajímavého od těch, kteří ji zažili takříkajíc na 
vlastní kůži. Ale na to není v tomto článečku místo... V každém 
případě do Bulharska jsme se vraceli plní dojmů a inspirací pro další 
práci.  

     ***    
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FRYŠTÁCKÉ PAŠIJE 2007 
 
Pašije (z lat. passio – „utrpení“) je v původním významu vyprávění o 
utrpení a smrti Ježíše Krista.  
Označuje se tak buď přímo evangelijní vyprávění nebo příběhy, 
dramatické hry, liturgická čtení či hudební skladby, které se inspirují 
tímto tématem.  
Název pochází z prvního slova při předčítání či zpěvu evangelijních 
pasáží při liturgii (Passio Domini nostri Iesu Christi secundum… „ 
neboli Utrpení našeho Pána Ježíše Krista podle…“). 
Pašije se čtou dva dny v roce - na Květnou neděli se podle ročního 
cyklu čtou pašije z jednoho z evangelií, zatímco na Velký pátek se 
čtou Janovy pašije. Obvykle nemají formu pouhého předčítání knězem 
jako při čtení evangelia v ostatních částech roku, ale jsou částečně 
dramaticky ztvárňovány. Většinou je čtou tři lidé, kteří mají rozdělené 
role - Krista, vypravěče a ostatních postav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na začátku letošní postní doby se v našem kostele sešla skupinka 
nadšenců, kteří se rozhodli pod vedením Luboše Fuksy oživit 
Velikonoční dobu nazkoušením Fryštáckých pašijí formou pantomimy. 
(Možná si někteří z Vás pamatují, že na Velikonoce 2004 v našem 
kostele Spolčo mladých Pašije už jednou hrálo ) 
Letos se sešla asi dvacítka „mimů“, Luboš vybral novou hudbu a 
připravil mírně obměněnou koncepci Evangelia podle svatého 
Lukáše…  
Výsledek můžete vidět na Květnou neděli při mši svaté v 10:00 a také 
na Velký pátek po obřadech ve 20:00. 
Doufáme, že se vám budou líbit…                         - pn - 
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PLNOMOCNÉ ODPUSTKY O VELIKONOCÍCH 

 
Pojem „Plnomocné odpustky“ máme většinou spojený s počátkem 
listopadu a slavností Všech svatých, kdy je můžeme získávat pro duše 
v očistci. Už mnohem méně lidí však ví o tom, že odpustky můžeme 
získávat i sami pro sebe při různých příležitostech během celého 
roku. A k čemu vůbec odpustky slouží? V případě, že jsou nám 
odpuštěny např. ve svátosti smíření hříchy, je sice smazána naše 
vina, ale ne očistcové tresty, které za tyto hříchy máme. Proto církev 
nabízí odpustky (= dobré skutky), jejichž pomocí se můžeme těchto 
trestů zbavovat. 
Systém udílení odpustků je popsán ve dvou dokumentech, které vyšly 
brzy po II. vatikánském koncilu: Jednak v apoštolské konstituci Pavla 
VI. Indulgentiarum doctrina (1967) a pak také v dokumentu 
Enchiridion indulegentiarum (1968), který vydala apoštolská 
Penitenciarie. Druhý dokument vyšel v češtině v r. 2000 pod názvem 
Enchiridion odpustků – předpisy a ustanovené o odpustcích (Čtvrté 
vydaní Enchiridionu odpustků). Podle předpisů v něm obsažených se 
odpustky dělí na částečné, nebo plnomocné podle toho, zda 
osvobozují částečně, nebo úplně z časného trestu za hříchy, přičemž 
plnomocný odpustek lze získat pouze jednou za den (s výjimkou 
nebezpečí smrti), zatímco částečný odpustek vícekrát v jednom dni.  
Podmínky k získání odpustku jsou tyto: Je třeba mít alespoň obecný 
úmysl jej získat, dále člověk nesmí mít sebemenší zalíbení v hříchu, a 
to ani v lehkém, musí vykonat daný skutek, na nějž je odpustek 
vázán, a splnit tři podmínky: vykonat svatou zpověď, přistoupit ke 
svatému přijímaní a pomodlit se na úmysl nejvyššího velekněze 
(papeže). Přičemž na základě sv. zpovědi lze získat více plnomocných 
odpustků, zatímco na základě 1 sv. přijímání a 1 modlitby na úmysl 
Svatého otce pouze 1 plnomocný odpustek.  
Všechny 3 výše řečené podmínky  
lze vykonat řadu dní před i po vykonání  
odpustkového skutku, u sv. přijímaní a  
modlitby na úmysl Svatého otce se  
doporučuje vykonat ji ještě téhož dne,  
kdy je odpustek získán. V případě modlitby  
na úmysl Svatého otce plně dostačuje,  
když se recituje jednou Otčenáš a jednou  
Zdrávas, jednotliví věřící mohou ale zcela  
svobodně recitovat jinou modlitbu podle toho,  
jak to odpovídá jejich zbožnosti.  
 

*** 
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A teď už k samotným plnomocným 
odpustkům, které můžeme získat během 
velikonočních svátků. Mimořádné 
plnomocné odpustky lze získávat každý 
den od Zeleného čtvrtku až do neděle 
Zmrtvýchvstání Páně. Při zachování všech 
výše uvedených podmínek lze plnomocné 
odpustky získat těmito úkony: 

ZELENÝ ČTVRTEK  
Během slavného výstavu Nejsvětější svátosti po mši svaté na 
připomínku poslední večeře Páně (po přenesení Eucharistie do 
„Getsemenské zahrady“), pokud se zbožně pomodlíme sloky  
Tantum ergo (Před svátostí touto slavnou...) 
Před svátostí touto slavnou v úctě skloňme kolena, bohoslužbu 
starodávnou nahraď nová, vznešená, doplň smysly, které slábnou, 
víra s láskou spojená.Otci, Synu bez ustání chvála nadšená ať zní, 
sláva, pocta, díkuvzdání naše chvály provází. Duchu též ať vše se 
klaní, který z obou vychází. Amen 
K: Chléb z nebe dal jsi jim 
L: a všechno potěšení v sobě obsahující. 
Modleme se: Pane Ježíši Kriste, v obdivuhodné svátosti jsi nám 
zanechal památku na své umučení. Dej nám, prosíme, ať svatá 
tajemství tvého Těla a tvé Krve tak uctíváme, abychom v sobě stále 
zakoušeli ovoce tvé výkupné oběti. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky 
věků. Amen. 
VELKÝ PÁTEK 
Pokud se během liturgie tohoto dne zbožně účastníme adorace kříže 
(uctívání svatého kříže). Plnomocný odpustek lze získat i vykonáním 
pobožnosti křížové cesty a to i během celého roku. Na Velký pátek 
pak je možné získat plnomocný odpustek i tím, že zbožně sledujeme 
prostřednictvím rozhlasového nebo televizního přenosu křížovou cestu 
vedenou nejvyšším veleknězem (tradiční křížová cesta papeže 
v římském Koloseu).  
BÍLÁ SOBOTA  
Pokud při slavení velikonoční vigilie obnovujeme jakoukoliv 
právoplatně schválenou formou křestní sliby.  
NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  
Pokud zbožně přijmeme papežské požehnání Urbi et Orbi. Platí to i 
případě, že nejsme na obřadu fyzicky přítomni a sledujeme jeho 
průběh se zbožnou myslí prostřednictvím televizního nebo 
rozhlasového přenosu.       - vn - 
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Naposledy, před dvěma měsíci, jsem psal 
o tom, že se chystáme na slavnost Dona 
Boska. A ta zdárně proběhla, otevřeli a 
posvětili jsme nový klub a novou herní 
místnost, promítli film o jeho životě… 
Přijela spousta mladých i starších hostů a 
liturgie se zúčastnila kromě sofijského 
biskupa a českého velvyslance i řada 

představitelů města – pravoslavných a dokonce i muslimů – což bylo 
opravdu velice pěkné. 

No a sotva odjeli poslední hosté, začali jsme se balit na naši pětidenní 
zahraniční „poznávací“ cestu k bratřím salesiánům. Pozvali nás, 
abychom se seznámili s tím, jakým způsobem je také možné pracovat 
na Božím díle, aby místní salesiáni získali další inspirace...  

Nejprve nás čekala Žepče – městečko v Bosně a Hercegovině. 
Salesiáni zde vedou školu. Čekali jsme nějaký malý baráček a pár 
dětí, ale byli jsme ohromeni obrovským dílem – gymnázium a učňák, 
dohromady na 600 dětí, obrovský areál, kde v budoucnu bude stát 
sportovní stadion, oratoř… Je pravda, že Žepče je takovou oázou 
v Bosně a Hercegovině – lidé se v této oblasti nemají špatně – ale 
všude není situace tak růžová. Když jsme jeli směrem k chorvatským 
hranicím, podél silnice bylo stále vidět rozstřílené domy, pozůstatek 
po nedávné válce. V okolí Žepče je také naprostá většina katolíků, 
jinak je v Bosně a Hercegovině nejvíce muslimů.  

Z Bosny jsme se poté přesunuli ještě do chorvatského Záhřebu, kde 
jsme navštívili salesiánský aspirantát a noviciát. A i tato návštěva 
byla velice zajímavá. V aspirantátu je kolem 15 kluků, kterým je 
teprve asi 14 až 18 let. Znamená to, že již velice mladí se rozhodují 
pro salesiánské povolání a poté se na něj připravují celou řadu let, 
než vůbec  vstoupí do noviciátu. Milí hoši nás nakonec také přemluvili 
k fotbalovému utkání Chorvatsko vs. ČR. Bojovali jsme statečně, ale 
přeci jen jsme těsně prohráli – inu, věkový průměr a rychlost byla na 
straně Chorvatů. :-)  

I v Záhřebu jsme se setkali s památkami připomínajícími válku a  

dozvěděli se spoustu zajímavého od těch, kteří ji zažili takříkajíc na 
vlastní kůži. Ale na to není v tomto článečku místo... V každém 
případě do Bulharska jsme se vraceli plní dojmů a inspirací pro další 
práci.  

     ***    
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FRYŠTÁCKÉ PAŠIJE 2007 
 
Pašije (z lat. passio – „utrpení“) je v původním významu vyprávění o 
utrpení a smrti Ježíše Krista.  
Označuje se tak buď přímo evangelijní vyprávění nebo příběhy, 
dramatické hry, liturgická čtení či hudební skladby, které se inspirují 
tímto tématem.  
Název pochází z prvního slova při předčítání či zpěvu evangelijních 
pasáží při liturgii (Passio Domini nostri Iesu Christi secundum… „ 
neboli Utrpení našeho Pána Ježíše Krista podle…“). 
Pašije se čtou dva dny v roce - na Květnou neděli se podle ročního 
cyklu čtou pašije z jednoho z evangelií, zatímco na Velký pátek se 
čtou Janovy pašije. Obvykle nemají formu pouhého předčítání knězem 
jako při čtení evangelia v ostatních částech roku, ale jsou částečně 
dramaticky ztvárňovány. Většinou je čtou tři lidé, kteří mají rozdělené 
role - Krista, vypravěče a ostatních postav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na začátku letošní postní doby se v našem kostele sešla skupinka 
nadšenců, kteří se rozhodli pod vedením Luboše Fuksy oživit 
Velikonoční dobu nazkoušením Fryštáckých pašijí formou pantomimy. 
(Možná si někteří z Vás pamatují, že na Velikonoce 2004 v našem 
kostele Spolčo mladých Pašije už jednou hrálo ) 
Letos se sešla asi dvacítka „mimů“, Luboš vybral novou hudbu a 
připravil mírně obměněnou koncepci Evangelia podle svatého 
Lukáše…  
Výsledek můžete vidět na Květnou neděli při mši svaté v 10:00 a také 
na Velký pátek po obřadech ve 20:00. 
Doufáme, že se vám budou líbit…                         - pn - 
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SALESIÁNSKÁ ŠKOLA ANIMÁTORŮ 
     
    Mnozí z vás jistě už někdy slovo animátor  

slyšeli, ale víte, kdo to je salesiánský  
animátor? 
Jedná se o mladého salesiánského  
spolupracovníka, který se chce aktivně  
podílet ve službě, převážně dětem a 
mládeži, ve svém okolí. 
Právě pro takové mladé lidi pořádá  
SADBA, Salesiánská asociace Dona  
Boska, tříletý formační a vzdělávací  
program s názvem Salesiánská škola  
animátorů. Momentálně probíhají dva  
běhy tohoto kurzu, tj. ty, které začaly  
roku 2005 a 2006.  

 
A právě do druhého běhu jsme se přihlásily i my, tři holky z Fryštáku.  
Zatím máme za sebou dva z devíti bohatě prožitých animátorských 
víkendů. A co jsme se tedy již dověděly? 
První víkend byl zpočátku samozřejmě soustředěn na vzájemné 
seznamování; v našem ročníku je více než 30 účastníků z míst celé 
ČR, kde působí salesiáni.  
Dále jsme se zabývali otázkou, kdo to vlastně je salesiánský animátor 
a jaké je jeho poslání a také přínosem křesťanství pro výchovu.  
Druhý víkend probíhal zejména ve znamení psychologie.  
Nejprve jsme se věnovali problematice sebepoznání a duchovnímu 
životu a poté přišly na řadu i samotné základy psychologie.  
Samozřejmě v obou víkendech nechybělo ani spoustu zábavy a 
netradičních zážitků ☺.  
                       *** 
Jelikož je tato Salesiánská škola  
animátorů velmi úspěšná, plánuje  
se i další nový běh, který by měl začít  
na podzim tohoto roku.  
                       *** 
Více informací najdete na internetové  
adrese: www.mladez.sdb.cz.                                                                                            
 

 
      
       – LiGo - 
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No a v březnu jsme prožili pěknou duchovní obnovu, na kterou se 
sjelo na 30 mládežníků z celého Bulharska – skoro jsme je ani neměli 
kde ubytovat... :-) Vydržet celou obnovu v tichu se sice ukázalo jako 
příliš obtížné, ale i tak, jak napsala jedna z účastnic ve svém 
hodnocení: „Dva dny v Kazanlaku nás přiblížily o jeden krok blíže 
k Bohu...“ Nyní se již mílovými kroky blíží velikonoční svátky. Těším 
se, že zažiji, jak se slaví ve východním obřadu. Obřady na Bílou 
sobotu prý trvají více než 3 hodiny, tak uvidíme. A celý svatý týden, 
tedy již od tohoto pondělí, je zde půst – tj. nejí se vůbec maso a 
v pátek a sobotu ani jakékoliv živočišné výrobky (sýry, mléko...). 
Ortodoxní pravoslavní takhle prožívají dokonce celých 7 týdnů postní 
doby. A když již píšu o postní době – zatímco u nás začíná na 
popeleční středu, tady již v pondělí. Tedy hned po masopustní neděli, 
která je v Bulharsku spojena rovněž s řadou tradicí. Pořádají se 
stejně jako u nás karnevaly pro děti, průvody v krojích a různých 
kostýmech, něco jako fašanky... Prožil jsem masopustní večer v Sofii 
a bylo to opravdu pěkné – po mši se sešli všichni farníci (tím, že je 
jich zde mnohem míň, jsou vztahy osobnější) v sále na biskupství, 
děti měly karneval, mládežníci skákali přes oheň (to také nemůže 
chybět), dospělí popíjeli a besedovali... 

Přeji Vám všem z Bulharska požehnané prožití největších 
svátků v roce, ať radost z Ježíšova vzkříšení prozáří Vaše dny! 
                   - pk - 

Podívejte se na naše webové stránky: www. salezianibg.com 
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SOUTĚŽ S JANEM BOSKEM 
 
Již několikrát se v našem Farníčku psalo o soutěži 
k výročí 80. let přítomnosti Salesiánů v ČR. 
Tato soutěž je nyní v plném proudu.  
Vám, kteří se jí z různých důvodů sami neúčastníte,  
přinášíme ukázku soutěžních otázek.  
Zkuste si na ně odpovědět a zjistit, jak jste na  
tom se znalostí salesiánského díla…☺ 
1. Maminka Jana Boska Matka Markéta se narodila poblíž Becchi.      
Kde a kdy se narodila? 
      a)  25. března 1799 v Turíně                              
      b)  1. dubna 1788 v Capriglio. 
      c)   1. prosince 1780 v Sussambrinu. 
2. Don Bosko se narodil v chudé rolnické rodině jako nejmladší ze 
sourozenců. Jak se jmenovali jeho bratři? 
      a) Dominik a František 
      b) Josef, Michal a Anička 
      c) Antonín a Josef 
      d) Antonín a Štěpán 
3. První českým salesiánským biskupem se stal Štěpán Trochta ve 
svých 42 letech. Stal se tak nejmladším biskupem v biskupském sboru 
u nás. Jaké biskupské heslo si zvolil? 
      a)  Radost – uvolněnost – pohoda 
      b)  Modlitba – almužna – půst 
      c)  Práce – oběť – láska 
4. Roku 1876 bylo schváleno Sdružení salesiánských spolupracovníků 
Piem IX. Jaká je náplň práce těchto spolupracovníků? 
      a)  Provádějí stejný apoštolát jako salesiáni: katechizují, konají 
duchovní cvičení, podporují kněžská povolání, šíří dobrý tisk, modlí se a 
poskytují hmotnou pomoc. 
      b)  Vypomáhají salesiánům tam kde třeba, zvl. různými pomocnými 
pracemi, aby se jimi salesiáni nemuseli zdržovat. 
      c)  Zajišťují veškerý chod středisek a útulků, jak po ekonomické, 
tak duchovní stránce. 
5. Pro mladé dobrovolníky, kteří pomáhají v salesiánských centrech, 
organizuje Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) jednou až 
dvakrát do roka celostátní setkání salesiánských animátorů. Kde se na 
podzim 2006 toto setkání uskutečnilo?  

a) v Praze – Kobylisích 
b) v Pardubicích 

     c) ve Fryštáku 
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         BRIGÁDA NA FARNÍM DVOŘE 

                                       
V sobotu 17. března ráno se na 
fryštáckém farním dvoře sešla desítka 
mužů, kteří zareagovali na úpěnlivou 
prosbu otce Mirka o malou jarní brigádu. 
Bylo potřeba zbourat starou a 
nepoužívanou kůlnu, která byla téměř na 
spadnutí. 

Krátce po osmé hodině už na dvoře hučely motorové pily a ozývalo se 
bouchání kladiv a sbíječek… 
Někteří rovněž zavzpomínali za jakých okolností se kdysi přístavba 
(respektive její zděný vchod do sklepa) budovala.  
Ozvaly se dokonce i návrhy alespoň jeden pilíř zachovat pro 
případnou pamětní desku budovatelům – ale nic z toho naštěstí 
neprošlo. Nepotřebný materiál byl nakonec odvezen do sběrného 
dvora ( ve skutečnosti se však jednalo spíše o odpadky ). 
Počasí nám celkem přálo i když krátce  
po zboření střechy začalo pršet.  
Všechno jsme ale stihli a tak úsilí nakonec  
korunovala i příjemná svačinka v podobě  
lhotské klobásky, piva a farní slivovičky… 
Všem brigádníkům ještě jednou Pán Bůh  
zaplať za jejich úsilí. 
Práce na farním dvoře, ale budou pokračovat. 
Do září, kdy ve Fryštáku proběhnou oslavy  
80. výročí příchodu salesiánů je potřeba ještě opravit střechu na farní 
stodole, snížit střechu na přístavku farní charity ( aby nevyčnívala 
přes nově opravenou zídku u kostela ) a možná i částečně opravit 
nebo nabarvit fasádu na skautské klubovně a samozřejmě uklidit celý 
dvůr….  
Nejbližší brigáda nás proto znovu čeká v sobotu 28. dubna, 
kdy půjde dolů střecha farní stodoly. 

 Celkem bude stát nová střecha více jak 100  
 tisíc korun a tak si budeme muset některé  
 práce provést takříkajíc svépomocí.  
 Věříme, že se znovu najde dostatek  
 pomocníků ochotných přiložit ruku  
 na tomto Božím díle…. 

        Otec Mirek vše bedlivě sledoval  
               a komentoval slovy… 

   „ Kdo mi to tu loupá perníček ?“ 
         - pn - 
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D U C H O V N Í   S L O V O  
Velikonoce – největší křesťanské svátky. 
Znovu se lidem připomíná velikost  
Ježíšovy lásky, která šla až do krajnosti, 
když podstoupil odsouzení jako největší 
zločinec, i když nic zlého neudělal.  
Svým způsobem se opravdu stal „největším zločincem“, protože vzal 
na sebe hříchy všech lidí a také za to zaplatil mučením, výsměchem, 
pohrdáním a potupnou smrtí. Křesťané neoslavují smrt, nejsou 
obdivovatelé utrpení a smrti, ale oslavují a obdivují ochotu Ježíše 
přinést oběť života za druhé. Zaplatil svým životem, abychom MY žili. 
Kdo s Ním zemře, s Ním bude i žít. Po svém zmrtvýchvstání se Ježíš 
tu a tam ukazoval svým učedníkům. Třeba k nim přišel skrz zavřené 
dveře, aby zase zavřenými dveřmi odešel. Učedníkům se zdálo, že za 
nimi přichází a od nich odchází. Ve skutečnosti byl ale stále s nimi, 
jen si to neuvědomovali. Učil je vnímat Ho nejenom svými smysly, 
nýbrž také a především očima víry, protože jim při svém 
nanebevstoupení zmizí z očí a pak bude platit „blahoslavení, kteří 
neviděli (mne svýma očima), ale uvěřili, že jsem s Vámi po všechny 
dny Vašeho života. Velikonoce pomáhají odbourávat pocity osamělosti 
a zapomnění. Mohu žít sám, ale nejsem sám. Je se mnou vzkříšený, 
milující Ježíš. Svátky velikonoční jsou oslavou našeho společenství 
s Bohem a také a to především oslavou Boží lásky, která se 
nezastavila před ničím, ani před nejkrutější bolestí. 
„Zůstávej s námi, Pane“, zpíváme v jedné písni. Můžeme tak zpívat 
jen proto, že Pán Ježíš Boží mocí znovu povstal k životu a žije náš 
život s námi. Aleluja. Chvalme Pána. 
Požehnané velikonoce přeje čtenářům Farníčku (a nejenom jim) 
                                                                                   otec Mirek 

CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
Dnes 6x o manželství 
Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami…  

        ( Stewenson) 
Manželství bez dětí je jako den bez sluníčka…     ( české) 
V manželství je třeba spojit lásku s přátelstvím…( Sládek) 
Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí dát dva 
dohromady, aby je unesli…            ( Dumas) 
Tam, kde je manželství bez lásky, bude brzy láska bez 
manželství…             ( Franklin) 
Neexistují nudná manželství, existují jen nudní lidé…  

        ( Dietrichová) 
  Příště o lásce 
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  1.4. - Květná neděle 
  5.4. - Zelený čtvrtek 
  6.4. - Velký pátek 
  7.4. - Bílá sobota 
  8.4. - Zmrtvýchvstání Páně 
  9.4. - Pondělí velikonoční 
15.4. - 2. neděle velikonoční 
22.4. - 3. neděle velikonoční 
23.4. - Svátek sv. Vojtěcha 
25.4. - Svátek sv. Marka 
29.4. - 4. neděle velikonoční   
 

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2007 
 

Květná neděle      8 : 00, 10 : 00 
Zelený čtvrtek  18 : 15 
Velký pátek  18 : 15 
Bílá sobota   20 : 00 
Zmrtvýchvstání Páně    8 : 00, 10 : 00 
Pondělí velikonoční    8 : 00 

 
 
PŘÍLEŽITOST  KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 
Po. 2.4. 15:00 – 17:00  o. Mirek Dibelka 
Út. 3.4. 16:00 – 18:00  o. Pavel Kosmák 
St. 4.4.  16:00 – 18:00  o. Jan Komárek 
Čt. 5.4.  17:00 – 18:00  o. Mirek Dibelka 

 
 

K L U B  M A M I N E K  F R Y Š T Á K –  D U B E N    
 

  3.4. Ptejte se mě na co chcete…  
         ….já na co chci odpovím  
         Beseda s otcem Mirkem na téma Velikonoce 
 
17.4. Tiskneme na textil 
         (přineste si trička, prostírky apod.) 
                 

SETKÁNÍ PROBÍHÁ VŽDY V ÚTERÝ OD 9 - 11 HODIN NA FAŘE 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DOPLŇOVAČKA NA  DUBEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. koňská bota      9. zmatenec 
2. náboj do pušky    10. palice ( zdrobněle ) 
3. nepravdivý příběh   11. destička s reliéfem 

                    ( medaile ) 
4. vepři     12. druh plavidla 
5. malá piana       13. oběžnice 
6. tekutá strava    14. šero 
7. známý varhaník ( z Lukova)  15. stavební pozemek 
8. dívčí hračka    16. zloděj ( nenechavka ) 
 
Tajenka z minulého čísla: březen vítá jaro… 
 
Ze školních lavic 
Mám dobrý hudební sluch, protože mám větší uši… 
Hajný se živí zvěřinou, když nic neuloví zajde si na čekanou do 
masny… 
Budu se učit v zahradnictví, chtěla bych, aby mi práce voněla… 
V běhu bych udělal osobní rekord, ale musel by mě honit nějaký 
pes… 
Je sportovcem tělem i duší, ale hlavně duší, tělu se moc nechce…. 
                        

     Připravil František Záloha 
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5. ROČNÍK – DUBEN 2007 - ČÍSLO 50 
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