
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KŘÍŽOVKA  NA  BŘEZEN 

 
VODOROVNĚ: A. jedovatý had, souzvuk tónů - B. I. DÍL TAJENKY –  
C. uzbecké město, bůžek lásky, část opery, příbuzná – D. slovenské chlapecké 
jméno, cíl, končetina, latinsky pták – E. útok, SPZ Kroměříže, belgické lázně, 
strouha – F. napodobovat tetřeva, procedit, mužské jméno – G. Jihoevropan, 
rival, ukazovací zájmeno, podnik v Kuřimi, africký stát – H. plus, zkratka pro 
telefon, krátký kabát, proud, mezinárodní organizace ( zkrat.)   
I. II. DÍL TAJENKY – J. patřící Irmě, podnik na hudební nástroje. 
SVISLE: 1. druh nerostu – 2. mzda, svazek slámy – 3. australský medvídek, 
ryby našich ,vod – 4. opak přítoku, značka hliníku, označení dálkové dopravy –  
5. SPZ Bratislavy, šachová prohra, polský sněm – 6. náš kosmonaut, kladenský 
podnik 20. století- 7. súdanské město, mžik, zdání – 8. druh papouška, otázka – 
9. velké pole, část básně – 10. letadlo, zahánět žízeň, symetrála – 11. literární 
dílo, talisman – 12. předložka, bývalý obchodní dům, motýlokvětá bylina –  
13. slovensky „ počítat“, chem. značka thalia, popravčí – 14. druh paliva, původní 
obyvatelé Nového Zélandu – 15. mravovědec, německy „tedy“ – 16. alkaloid 
izolovaný z kopytníka.                                    NÁPOVĚDA: Avis, Asarin, Akot 
Tajenka z minula… těší mě těšit jiné                 připravil Fr. Záloha 
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D U C H O V N Í   S L O V O 
Milí farníci, v nastávajícím měsíci březnu končí  
doba postní a začne velikonoční čas.  
Letos velmi brzy - protože jsme pořádně neokusili  
zimu a už se na nás „hrne“ jaro.  
Pro dobu postní, ale i pro velikonoce dávám  
„několik“ tipů, jak „zkřesťanštit“ svůj život učinit  
ho užitečnějším a milejším Bohu i lidem: 
 

� umět si něco odříci 
� navštívit nemocného 
� nikoho nezesměšňovat 
� nechtít mít vždy první a poslední slovo 
� udělat si čas pro děti 
� omluvit se za svou chybu 
� najít si čas pro dobrou knihu 
� nečíst Bibli jako noviny 
� nezbožňovat televizi 
� nepřetvařovat se 
� nehazardovat se svým zdravím 
� nebrat sport jako náhražku náboženství 
� nemarnit čas 
� těšit se z darů a dávat je i bližním 
� přemýšlet o smyslu a cíli života 
� nejít druhým na nervy 
� nepodléhat předsudkům 
� nezbavovat členy rodiny odvahy 
� pochválit a povzbudit druhého 
� umět děkovat Bohu za každý den. 

 
PŘEJI SMYSLUPLNÉ PROŽITÍ POSTNÍ DOBY A RADOST 

 ZE ŽIVÉHO KRISTA MEZI NÁMI. 
                  otec Mirek 

  DALŠÍ CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
DNES O ŽENÁCH 
Maminky nás učí mluvit a manželky mlčet… 
Ženský jazyk smlčí leda to, co neví… Seneca st. 
Moje žena mě tak miluje, že si i rozumíme… Pascal 
Každá žena je jako křížovka s překvapivou tajenkou… F. Záloha 
Sen ženy… mít malou nohu a žít si na velké… J. Tuwim 
Žena když nebrblá, je to jako když nejdou hodiny… J. Kobr 
PŘÍŠTĚ O MANŽELSTVÍ…           
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                                             K A L E N D Á R I U M   B Ř E Z E N  2008 
  2.3.  4. neděle postní 
  9.3.  5. neděle postní 
16.3.  KVĚTNÁ NEDĚLE 
20.3.  ZELENÝ ČTVRTEK 
21.3.  VELKÝ PÁTEK 
22.3.  BÍLÁ SOBOTA 
23.3.  VELIKONOČNÍ NEDĚLE 
24.3.  VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
30.3.  2. neděle velikonoční 
 
   
D Í K Y   T O B Ě   
Po bezesné noci 
zas se probouzíme. 
Zazvonil nám budík 
tak už nezaspíme. 
Díky Tobě, Bože, 
že můžeme vstávat 
i když zatím nevíme 
co dnes očekávat. 
Snad bude den dobrý 
alespoň jako včera, 
kdy jsme byli pilní 
jako zdravá včela. 
             František Záloha            
   PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI 
17.3. PONDĚLÍ  15:00 až 18:00 o. František Bezděk 
18.3. ÚTERÝ   15:00 až 18:00 o. Miroslav Dibelka 
19.3. STŘEDA     9:00 až 12:00 o. Miroslav Dibelka 
    15:00 až 18:00 o. Pavel Kosmák 
20.3. ZELENÝ ČTVRTEK  17:00 až 17:45 o. Miroslav Dibelka 
21.3. VELKÝ PÁTEK  17:00 až 17:45 o. Miroslav Dibelka 
22.3. BÍLÁ SOBOTA  17:00 až 17:45 o. Miroslav Dibelka 
 
   P Ř E H L E D   V E L I K O N O Č N Í C H   B O H O S L U Ž E B  
KVĚTNÁ NEDĚLE   8:00, 10:00 
ZELENÝ ČTVRTEK 18:00 
VELKÝ PÁTEK 18:00 
BÍLÁ SOBOTA 20:00 
NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   8:00, 10:00 
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ   8:00 
 

 
 

                        K L U B   M A M I N E K  
4. březen 
Výroba jarních dekorací 
11. březen 
Povzbuzování  sebedůvěry dítěte – další 
část besedy o výchově 
18. březen 
Otec Emil Matúšů - Jak slaví velikonoce 
katolická církev? 
25. březen 
Velikonoční recepty aneb co z 
vymrskaných vajec? 
                                   

                                          Jana Jasenská 
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POZVÁNKA NA KONCERT CANTICUM CAMERALE  
Ve fryštáckém kostele  
sv. Mikuláše se uskuteční  
na konci března mimořádný  
velikonoční koncert sboru  
Canticum Camerale. 
Sdružení je svým zaměřením  
na renesanční a barokní  
hudbu v regionu ojedinělé,  
protože se snaží představovat  
kulturní veřejnosti skvosty  
staré hudby, které mnohdy  
zaznívají v autentické dobové  
interpretaci na Zlínsku poprvé.  
Od svého založení v roce 1982 sbor pořádá pravidelné koncerty 
zejména v období Vánoc a Velikonoc.  
Pod vedením dirigentů Romana Válka a později Jaroslava Kyzlinka 
získal řadu regionálních i mezinárodních ocenění.  
Zároveň je sbor tradičním pořadatelem Velikonočního festivalu 
duchovní hudby, na kterém se představují publiku skvosty duchovní 
hudby tématicky se k tomuto liturgickému období vztahující. 

*** 
TENTOKRÁT PŮJDE O NOVODOBOU PREMIÉRU DÍLA ITALSKÉHO SKLADATELE 

GIOVANNI FELICE SANCESE (1600 – 1669) 
NEŠPORY KE VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ. 

Pod taktovkou Eduarda Tomaštíka se představí sólisté : 
Jana Chocholatá - soprán 
Daniela Tomaštíková - alt 
Ondřej Múčka - tenor 
Martin Šujan – bas 
              *** 
        Chybět nebude ani  
doprovodný komorní orchestr  
MUSICA FIGURALIS ve složení : 
Marek Čermák – varhaní positiv 
Martin Jakubiček – cemballo 
Michal Reich - violin 
 

Nenechte si tuto mimořádnou uměleckou událost  
v žádném případě ujít. 

KONCERT PROBĚHNE VE FRYŠTÁCKÉM KOSTELE SV. MIKULÁŠE  
V NEDĚLI 30. BŘEZNA V 17:00 ODPOLEDNE 
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NA NÁVŠTĚVĚ V TV NOE 
Když se v polovině ledna sešli u nás ve Fryštáku salesiáni měl jsem 
možnost krátce hovořit s ředitelem křesťanské TV NOE otcem Leošem 
Ryškou, který mě pozval na návštěvu ostravského studia. 
V sobotu 23. února tady proběhla schůzka spolupracovníků televize, 
které jsem se zúčastnil společně s dalšími lidmi z celé republiky. 
TV Noe najdete v budově sousedící s ostravsko - opavským 
biskupstvím hned vedle kostela svatého Václava v centru Ostravy. 
Část budovy je nově opravená, ale zadní trakt rozsáhlá rekonstrukce 
teprve čeká. Ani se nechce věřit co všechno tu bylo za posledních pár 
let zbudováno. (budovu zachránili pouhé 3 dny před jejím zbouráním) 
Ředitel otec Leoš Ryška může být právem pyšný nejenom na 
vybavení a zázemí televize Noe, ale také na krásné prostory, které 
byly citlivě zrekonstruovány. 
Velice zajímavé jsou průhledy v podlaze přes zabudovaná skla a pod 
nimi část historických hradeb města, které se podařilo zachránit. 
Viděli jsme také Bránu pokoje, kapli v televizi, vybavení studií nebo 
ostravské studio Radia Proglas ( Hedvika ). 
Bylo by to na dlouhé povídání – tak snad až někdy příště … 
                  - pn -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
   Kostel sv. Václava                nový konferenční sál TV Noe 

 
 

 
 
 
 
 
   ostravské hradby              logo TV                   ve studiu 
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DĚTI KRESLÍ BIBLICKÉ POSTAVY 
Pokud patříte k těm co v neděli  
navštěvují mši svatou v 10 hodin pak 
jistě víte, že od začátku roku  
v „ rámci biblického školení „ se v  
našem kostele objevují postavy ze  
Starého zákona a probíhá také soutěž  
O pohár v Disu na toto téma. 
V obětním průvodu děti kromě květin  
přinášejí otci Mirkovi také obrázky na  
kterých jsou nakresleny některé z těchto postav ( tak jak si je naše 
děti představují ). 
Chceme se proto s Vámi o některé z těchto kreseb podělit – a dětem 
poděkovat za jejich roztomilé obrázky. 
Věříme, že jich bude čím dál víc a my Vám za čas zase některé z nich 
přineseme na stránkách Farníčku.     - pn – 
 
PS: A kdyby jste tak ještě mohli vidět, jak jsou ty obrázky 
krásně barevné….jenom bychom chtěli poprosit, aby děti 
raději kreslily výraznými fixy, protože pastelky nejsou po 
okopírování dost dobře vidět.                                    Díky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyhle obrázky nakreslili Dominik a Eliška Němcovi  
horní kresbička je dílem Mirka Fuksy. 
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II. ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ NA VELEHRADĚ 

Ve dnech 8.-10.února se na 
Velehradě konalo II. arcidiecézní 
setkání katechetů.  
Tématem bylo „Slovo Boží v životě 
a poslání katechetů“.  
Bylo zaměřeno, tak jako letošní 
celý rok na bibli. 
Přednášky si pro nás připravili  
arcibiskup olomoucký Jan 
Graubner, ThDr. Jozef Šelinga a 

Doc. Dr. Ludvík Dřímal, který vyučuje katechetiku na 
Cyrilometodějské teologické fakultě.  
Po každé přednášce bylo 90 účastníků rozděleno do 10 skupin, kde 
jsme podrobněji rozebírali naše zkušenosti se čtením bible. 
Své náměty a myšlenky každá skupina sepisovala na papír a zástupce 
každé skupinky je pak prezentoval ostatním.  
Celý víkend byl prolínán společným slavením mší svatých, adoracemi 
a modlitbami. Asi většinu z nás oslovila přednáška a kázání 
slovenského kněze ThDr. Jozefa Šelingy.  
Myšlenky přednášky byly doprovázeny autorovými krásnými 
fotografiemi přírody.  
Mne osobně zaujala jedna z jeho myšlenek, kdy rozebíral podobenství 
z Lukášova evangelia 18 kap. o celníkovi a farizeovi.  
Zdůraznil, že modlitba celníka by se měla stát vzorem pro modlitbu 
každého křesťana…Co máme říkat? „Můj Bože, ubytuj se v mém srdci 
a udělej tam pořádek - Já Ti můžu dát jen své hříchy a lásku k Tobě“ 
Po nedělním obědě jsme zamávali Velehradu a vraceli se obohaceni 
domů. Byl to pěkně prožitý víkend. 

         za katechetky – hn – 
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Občanské sdružení JASPIS 
pořádá 7. ročník 
„Týden s Američany 
pro rodiče s dětmi“ 
Kdy:  13.7. - 20.7. 2008 
Kde:  Fryšták, Dům Ignáce Stuchlého 
Kdo:  rodiče s dětmi do 12-ti let (ostatní podle dohody) 
… a co můžete očekávat ? 
výuka angličtiny ve skupinách pro rodiče (hlídání dětí zajištěno) 
i pro děti školního věku, besedy o životě v USA, výlety, hry, 
soutěže pro malé i velké, dobrovolné programy o základech 
křesťanství… 
Ceny:  dospělí:      2 550,- Kč 

 mládež (od 12 let), studenti:  2 150,- Kč 
 děti (od 3 do 11 let):     1 350,- Kč 
 děti mladší 3 let):   zdarma 

INFORMUJTE SE O MOŽNÝCH SLEVÁCH !! 
např. včasná přihláška(do 30.4. - 3%), účast bez 
ubytování i stravy, účast jen na části akce…apod. 
Přihlášky:  do 30. června 2008 
Informace: Martin Čechák, Občanské sdružení JASPIS 

Moravcova 430 / 16, Kroměříž 
mobil: 775 946 672 
e-mail: jaspis.klub@volny.cz 
http://www.jaspis.info 

V případě Vašeho zájmu budou vytištěné přihlášky k dispozici 
u Jany Skaličkové nebo vzadu v kostele u knih. 

   D O P O R U Č E N Í 
Je to akce, které jsem se už několikrát účastnila i s dětmi. 
Určena je rodinám s dětmi(zajištěno hlídání dětí), ale také 
studentům a všem, kteří mají zájem zdokonalit se v angličtině. 
Mimo to se osvědčila také jako příměstský tábor pro místní děti 
během letních prázdnin. 
Mě tento týden dal tolik, co jiným tři roky studia angličtiny. 
Výhodou je, že jsou zde rodilí mluvčí se kterými je možné 
mluvit po celý den a to nejenom při výuce dopoledne, ale i při 
odpočinku. 

    Všem můžu jenom doporučit - Jana Skaličková 
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MUŽSKÁ SPIRITUALITA – ADAMŮV NÁVRAT 
Na našem redakčním stole se v těchto dnech objevil zajímavý 
příspěvek od Libora Kučery. 
A protože se tímto tématem zatím Farníček ještě nezabýval 
rozhodli jsme se podělit se o něj se Vámi. 
Materiál je poněkud delší a proto jsme jej museli rozdělit.  
Úvodem tedy několik slov o spisovateli a autorovi publikace. 
    

Richard  ROHR (*1943),  františkánský  
mnich a kněz, založil rodinnou komunitu  
New Jerusalem v Cincinaty (Ohio, USA),  
je mezinárodně známým kazatelem a  
exercitátorem.  
V letech 2001, 2002 a 2004 přednášel a  
vedl duchovní cvičení také v České  
republice. Založil Centrum pro akci a  
kontemplaci a Albuquerque ( New Mexico,  
USA). V současné době žije v poustevně 
 a svůj čas děli mezi službu, kázání a  
vyučování na všech kontinentech. 

 
Západní společnost má pro muže množství lákadel: peníze, 
moc, společenskou prestiž, vzdělání, sex – to vše vydává za 
sám cíl jeho existence.  
Přesto právě dnes je pro řadu mužů čím dál tím bolestnější 
nedostatek opravdového smyslu a pocit nenaplnění.  
Tradičním prostředkem sebenalezení, který se rozvinul u 
mnoha různých kultur, jsou iniciační rituály, rituály přechodu. 
Každý iniciační rituál připravoval muže na jeho zralou mužskou 
úlohu uvnitř společenství a umožňoval mu pravdivěji nalézt 
vlastní hodnotu a smysl své existence.  
Právě chybějící prvek iniciace považuje autor 
za jádro mnoha problému dnešní společnosti. 
V příštím čísle Farníčku Vám přineseme  
první část zamyšlení nad tématem mužské  
spirituality. Jedná se o výňatky z knihy  
nazvané Adamův návrat, která vyšla v  
roce 2005 v nakladatelství Vyšehrad a  
stojí 160 korun.            
                                    připravil Libor Kučera 
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Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI – FOTOSERIÁL  
V dnešní části uveřejňujeme fotografie, které jsme dostali od paní 
Marie Adamíkové, za což jí moc děkujeme.  
Tyto snímky pocházejí z r. 1947 ze svatby paní Adamíkové.  
Na dvou z nich je krásně zachyceno to, jak vypadal náš farní kostel 
uvnitř více než před 60 lety. Další fotky zachycují prostor před 
kostelem s dnešní ulicí P. I. Stuchlého s pohledem na náměstí a také 
spoustu místních obyvatel, kteří se svatby účastnili.  
Poznáte někoho známého?  
Těšíme se na další zajímavé fotografie ze života farnosti, které 
nám zapůjčíte pro uveřejnění. 

                 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

  HLEDÁME  VZÁCNOU FOTOGRAFII 
Jde o dobový snímek zdejší dívčí Mariánské družiny (fungovala 
v letech 1912 – 24), která se prokazatelně nechala v r. 1913 
vyfotografovat před svým vyzdobeným oltářem v kostele a to  
i s tehdejším panem farářem a děkanem P. Janem Drábkem a 
katechetou P. Rudolfem Drábkem. Pokud víte, že některá z Vašich 
maminek, babiček, prababiček nebo tetiček byla členkou této 
Mariánské družiny, zkuste doma zapátrat, jestli dotyčnou fotografii 
náhodou nemáte. V případě, že byste ji někdo našel – kontaktujte 
nás.                 Díky             
   O M L U V A … 
Chtěl bych poděkovat jednomu ze všímavých čtenářů Farníčku mladší 
generace za upozornění, že na straně 6 minulého čísla se vyskytuje 
poměrné velká chyba. Prostor kolem obrazu Dona Boska v našem 
kostele nebyl v roce 1987 upraven samozřejmě k 80. výročí úmrtí 
tohoto světce, ale ke 100. výročí, za což se všem pozorně čtoucím 
omlouvám.                                                  - vn - 
 

   FARNÍČEK  03/08                                    - 7 - 
                                                                         Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 
                                            KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (6. ČÁST) 

V r. 1630 je zmiňován ve Fryštáku také další 
farář, karmelitán P. Matěj Bihety (jinde též 
Matyáš Bihély), který zároveň působil také ve 
Slušovicích. Ten zde pobyl asi jen velmi krátce, 
protože dalším farářem už od r. 1631 byl 
karmelitán a doktor teologie P. Jiří Soletius. 
Ani působení tohoto kněze nebylo dlouhé.  
V r. 1632 je ve starých farních zápisech uváděn  
P. Michael Rychlý, kterého údajně slušovičtí 

farníci 2. května toho roku zahnali, když tam konal bohoslužby.  
Od 30. září 1633 byl novým fryštáckýcm farářem ustanoven  
P. Albert Klimkovec. Od 21. dubna 1638 zde pak působil P. Pavel 
Minský, kterého od listopadu 1640 vystřídal P. Martin Venceslai. 
Bez udání letopočtu je jako farář uváděn také P. Matyáš Lusty 
(jinde též Matouš Busty). Kolem r. 1653 je pak jako farář uváděn  
P. Martin Václav Martini (kvůli podobnosti jmen je možné, že tento 
kněz a dříve uvedený farář Martin Venceslai je tatáž osoba, zmínky o 
zdejších farářích z této doby jsou totiž rozporuplné). Kdy tento farář 
zemřel, není známo, ví se jen, že po sobě zanechal menší fundací 
(finanční obnos na stanovený dobročinný účel).  
     Od r. 1654 působil ve Fryštáku P. Tomáš Fabricius (častěji je ale 
datován jeho příchod do Fryštáku až v r. 1657), za něhož byl v r. 
1656 postaven nový hlavní oltář sv. Mikuláše. Z roku 1670, tedy 
z doby působení tohoto faráře pochází také zpráva o místním kostele, 
který byl poněkud dán do pořádku, měl 3 oltáře (boční oltáře Snímání 
z kříže a Matky Boží), na stříbře pozlacenou monstranci (jde patrně o 
štípskou gotickou monstranci), taktéž stříbrné pozlacené ciborium, 
kalich, kříž a misku k omývání, pět kasulí a tři zvony. P. Fabricius 
zemřel v r. 1674.  
     Od r. 1677 byl zdejším farářem P. Pavel Ignác Filip, rodák 
z Horní Vsi, o němž se ví, že opatřil pro kostel stříbrnou nádobku na 
zaopatřování nemocných. O tomto faráři je zaznamenán ve staré 
pamětní knize podivný zápis: Faráři tomuto ze zvláštní nenávisti 
svými kouzly a čáry tak na zdraví uškodila žena fojta Velikovského, že 
náhle zemřel roku 1686 (konkrétně 1. března). Byl pohřben v kostele 
na pravé straně pod dnes už neexistujícím oltářem sv. Kateřiny. 
V této době je ve Fryštáku zmiňován také druhý kněz – kaplan  
P. Antonín Zelinka, který po smrti P. Filipiho byl do následujícího roku 
1687 administrátorem.  

Pokračování příště  
                                         - vn - 
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Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI – FOTOSERIÁL  
V dnešní části uveřejňujeme fotografie, které jsme dostali od paní 
Marie Adamíkové, za což jí moc děkujeme.  
Tyto snímky pocházejí z r. 1947 ze svatby paní Adamíkové.  
Na dvou z nich je krásně zachyceno to, jak vypadal náš farní kostel 
uvnitř více než před 60 lety. Další fotky zachycují prostor před 
kostelem s dnešní ulicí P. I. Stuchlého s pohledem na náměstí a také 
spoustu místních obyvatel, kteří se svatby účastnili.  
Poznáte někoho známého?  
Těšíme se na další zajímavé fotografie ze života farnosti, které 
nám zapůjčíte pro uveřejnění. 

                 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

  HLEDÁME  VZÁCNOU FOTOGRAFII 
Jde o dobový snímek zdejší dívčí Mariánské družiny (fungovala 
v letech 1912 – 24), která se prokazatelně nechala v r. 1913 
vyfotografovat před svým vyzdobeným oltářem v kostele a to  
i s tehdejším panem farářem a děkanem P. Janem Drábkem a 
katechetou P. Rudolfem Drábkem. Pokud víte, že některá z Vašich 
maminek, babiček, prababiček nebo tetiček byla členkou této 
Mariánské družiny, zkuste doma zapátrat, jestli dotyčnou fotografii 
náhodou nemáte. V případě, že byste ji někdo našel – kontaktujte 
nás.                 Díky             
   O M L U V A … 
Chtěl bych poděkovat jednomu ze všímavých čtenářů Farníčku mladší 
generace za upozornění, že na straně 6 minulého čísla se vyskytuje 
poměrné velká chyba. Prostor kolem obrazu Dona Boska v našem 
kostele nebyl v roce 1987 upraven samozřejmě k 80. výročí úmrtí 
tohoto světce, ale ke 100. výročí, za což se všem pozorně čtoucím 
omlouvám.                                                  - vn - 
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Občanské sdružení JASPIS 
pořádá 7. ročník 
„Týden s Američany 
pro rodiče s dětmi“ 
Kdy:  13.7. - 20.7. 2008 
Kde:  Fryšták, Dům Ignáce Stuchlého 
Kdo:  rodiče s dětmi do 12-ti let (ostatní podle dohody) 
… a co můžete očekávat ? 
výuka angličtiny ve skupinách pro rodiče (hlídání dětí zajištěno) 
i pro děti školního věku, besedy o životě v USA, výlety, hry, 
soutěže pro malé i velké, dobrovolné programy o základech 
křesťanství… 
Ceny:  dospělí:      2 550,- Kč 

 mládež (od 12 let), studenti:  2 150,- Kč 
 děti (od 3 do 11 let):     1 350,- Kč 
 děti mladší 3 let):   zdarma 

INFORMUJTE SE O MOŽNÝCH SLEVÁCH !! 
např. včasná přihláška(do 30.4. - 3%), účast bez 
ubytování i stravy, účast jen na části akce…apod. 
Přihlášky:  do 30. června 2008 
Informace: Martin Čechák, Občanské sdružení JASPIS 

Moravcova 430 / 16, Kroměříž 
mobil: 775 946 672 
e-mail: jaspis.klub@volny.cz 
http://www.jaspis.info 

V případě Vašeho zájmu budou vytištěné přihlášky k dispozici 
u Jany Skaličkové nebo vzadu v kostele u knih. 

   D O P O R U Č E N Í 
Je to akce, které jsem se už několikrát účastnila i s dětmi. 
Určena je rodinám s dětmi(zajištěno hlídání dětí), ale také 
studentům a všem, kteří mají zájem zdokonalit se v angličtině. 
Mimo to se osvědčila také jako příměstský tábor pro místní děti 
během letních prázdnin. 
Mě tento týden dal tolik, co jiným tři roky studia angličtiny. 
Výhodou je, že jsou zde rodilí mluvčí se kterými je možné 
mluvit po celý den a to nejenom při výuce dopoledne, ale i při 
odpočinku. 

    Všem můžu jenom doporučit - Jana Skaličková 
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MUŽSKÁ SPIRITUALITA – ADAMŮV NÁVRAT 
Na našem redakčním stole se v těchto dnech objevil zajímavý 
příspěvek od Libora Kučery. 
A protože se tímto tématem zatím Farníček ještě nezabýval 
rozhodli jsme se podělit se o něj se Vámi. 
Materiál je poněkud delší a proto jsme jej museli rozdělit.  
Úvodem tedy několik slov o spisovateli a autorovi publikace. 
    

Richard  ROHR (*1943),  františkánský  
mnich a kněz, založil rodinnou komunitu  
New Jerusalem v Cincinaty (Ohio, USA),  
je mezinárodně známým kazatelem a  
exercitátorem.  
V letech 2001, 2002 a 2004 přednášel a  
vedl duchovní cvičení také v České  
republice. Založil Centrum pro akci a  
kontemplaci a Albuquerque ( New Mexico,  
USA). V současné době žije v poustevně 
 a svůj čas děli mezi službu, kázání a  
vyučování na všech kontinentech. 

 
Západní společnost má pro muže množství lákadel: peníze, 
moc, společenskou prestiž, vzdělání, sex – to vše vydává za 
sám cíl jeho existence.  
Přesto právě dnes je pro řadu mužů čím dál tím bolestnější 
nedostatek opravdového smyslu a pocit nenaplnění.  
Tradičním prostředkem sebenalezení, který se rozvinul u 
mnoha různých kultur, jsou iniciační rituály, rituály přechodu. 
Každý iniciační rituál připravoval muže na jeho zralou mužskou 
úlohu uvnitř společenství a umožňoval mu pravdivěji nalézt 
vlastní hodnotu a smysl své existence.  
Právě chybějící prvek iniciace považuje autor 
za jádro mnoha problému dnešní společnosti. 
V příštím čísle Farníčku Vám přineseme  
první část zamyšlení nad tématem mužské  
spirituality. Jedná se o výňatky z knihy  
nazvané Adamův návrat, která vyšla v  
roce 2005 v nakladatelství Vyšehrad a  
stojí 160 korun.            
                                    připravil Libor Kučera 
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DĚTI KRESLÍ BIBLICKÉ POSTAVY 
Pokud patříte k těm co v neděli  
navštěvují mši svatou v 10 hodin pak 
jistě víte, že od začátku roku  
v „ rámci biblického školení „ se v  
našem kostele objevují postavy ze  
Starého zákona a probíhá také soutěž  
O pohár v Disu na toto téma. 
V obětním průvodu děti kromě květin  
přinášejí otci Mirkovi také obrázky na  
kterých jsou nakresleny některé z těchto postav ( tak jak si je naše 
děti představují ). 
Chceme se proto s Vámi o některé z těchto kreseb podělit – a dětem 
poděkovat za jejich roztomilé obrázky. 
Věříme, že jich bude čím dál víc a my Vám za čas zase některé z nich 
přineseme na stránkách Farníčku.     - pn – 
 
PS: A kdyby jste tak ještě mohli vidět, jak jsou ty obrázky 
krásně barevné….jenom bychom chtěli poprosit, aby děti 
raději kreslily výraznými fixy, protože pastelky nejsou po 
okopírování dost dobře vidět.                                    Díky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyhle obrázky nakreslili Dominik a Eliška Němcovi  
horní kresbička je dílem Mirka Fuksy. 
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II. ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ NA VELEHRADĚ 

Ve dnech 8.-10.února se na 
Velehradě konalo II. arcidiecézní 
setkání katechetů.  
Tématem bylo „Slovo Boží v životě 
a poslání katechetů“.  
Bylo zaměřeno, tak jako letošní 
celý rok na bibli. 
Přednášky si pro nás připravili  
arcibiskup olomoucký Jan 
Graubner, ThDr. Jozef Šelinga a 

Doc. Dr. Ludvík Dřímal, který vyučuje katechetiku na 
Cyrilometodějské teologické fakultě.  
Po každé přednášce bylo 90 účastníků rozděleno do 10 skupin, kde 
jsme podrobněji rozebírali naše zkušenosti se čtením bible. 
Své náměty a myšlenky každá skupina sepisovala na papír a zástupce 
každé skupinky je pak prezentoval ostatním.  
Celý víkend byl prolínán společným slavením mší svatých, adoracemi 
a modlitbami. Asi většinu z nás oslovila přednáška a kázání 
slovenského kněze ThDr. Jozefa Šelingy.  
Myšlenky přednášky byly doprovázeny autorovými krásnými 
fotografiemi přírody.  
Mne osobně zaujala jedna z jeho myšlenek, kdy rozebíral podobenství 
z Lukášova evangelia 18 kap. o celníkovi a farizeovi.  
Zdůraznil, že modlitba celníka by se měla stát vzorem pro modlitbu 
každého křesťana…Co máme říkat? „Můj Bože, ubytuj se v mém srdci 
a udělej tam pořádek - Já Ti můžu dát jen své hříchy a lásku k Tobě“ 
Po nedělním obědě jsme zamávali Velehradu a vraceli se obohaceni 
domů. Byl to pěkně prožitý víkend. 

         za katechetky – hn – 
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POZVÁNKA NA KONCERT CANTICUM CAMERALE  
Ve fryštáckém kostele  
sv. Mikuláše se uskuteční  
na konci března mimořádný  
velikonoční koncert sboru  
Canticum Camerale. 
Sdružení je svým zaměřením  
na renesanční a barokní  
hudbu v regionu ojedinělé,  
protože se snaží představovat  
kulturní veřejnosti skvosty  
staré hudby, které mnohdy  
zaznívají v autentické dobové  
interpretaci na Zlínsku poprvé.  
Od svého založení v roce 1982 sbor pořádá pravidelné koncerty 
zejména v období Vánoc a Velikonoc.  
Pod vedením dirigentů Romana Válka a později Jaroslava Kyzlinka 
získal řadu regionálních i mezinárodních ocenění.  
Zároveň je sbor tradičním pořadatelem Velikonočního festivalu 
duchovní hudby, na kterém se představují publiku skvosty duchovní 
hudby tématicky se k tomuto liturgickému období vztahující. 

*** 
TENTOKRÁT PŮJDE O NOVODOBOU PREMIÉRU DÍLA ITALSKÉHO SKLADATELE 

GIOVANNI FELICE SANCESE (1600 – 1669) 
NEŠPORY KE VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ. 

Pod taktovkou Eduarda Tomaštíka se představí sólisté : 
Jana Chocholatá - soprán 
Daniela Tomaštíková - alt 
Ondřej Múčka - tenor 
Martin Šujan – bas 
              *** 
        Chybět nebude ani  
doprovodný komorní orchestr  
MUSICA FIGURALIS ve složení : 
Marek Čermák – varhaní positiv 
Martin Jakubiček – cemballo 
Michal Reich - violin 
 

Nenechte si tuto mimořádnou uměleckou událost  
v žádném případě ujít. 

KONCERT PROBĚHNE VE FRYŠTÁCKÉM KOSTELE SV. MIKULÁŠE  
V NEDĚLI 30. BŘEZNA V 17:00 ODPOLEDNE 
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NA NÁVŠTĚVĚ V TV NOE 
Když se v polovině ledna sešli u nás ve Fryštáku salesiáni měl jsem 
možnost krátce hovořit s ředitelem křesťanské TV NOE otcem Leošem 
Ryškou, který mě pozval na návštěvu ostravského studia. 
V sobotu 23. února tady proběhla schůzka spolupracovníků televize, 
které jsem se zúčastnil společně s dalšími lidmi z celé republiky. 
TV Noe najdete v budově sousedící s ostravsko - opavským 
biskupstvím hned vedle kostela svatého Václava v centru Ostravy. 
Část budovy je nově opravená, ale zadní trakt rozsáhlá rekonstrukce 
teprve čeká. Ani se nechce věřit co všechno tu bylo za posledních pár 
let zbudováno. (budovu zachránili pouhé 3 dny před jejím zbouráním) 
Ředitel otec Leoš Ryška může být právem pyšný nejenom na 
vybavení a zázemí televize Noe, ale také na krásné prostory, které 
byly citlivě zrekonstruovány. 
Velice zajímavé jsou průhledy v podlaze přes zabudovaná skla a pod 
nimi část historických hradeb města, které se podařilo zachránit. 
Viděli jsme také Bránu pokoje, kapli v televizi, vybavení studií nebo 
ostravské studio Radia Proglas ( Hedvika ). 
Bylo by to na dlouhé povídání – tak snad až někdy příště … 
                  - pn -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
   Kostel sv. Václava                nový konferenční sál TV Noe 

 
 

 
 
 
 
 
   ostravské hradby              logo TV                   ve studiu 
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D U C H O V N Í   S L O V O 
Milí farníci, v nastávajícím měsíci březnu končí  
doba postní a začne velikonoční čas.  
Letos velmi brzy - protože jsme pořádně neokusili  
zimu a už se na nás „hrne“ jaro.  
Pro dobu postní, ale i pro velikonoce dávám  
„několik“ tipů, jak „zkřesťanštit“ svůj život učinit  
ho užitečnějším a milejším Bohu i lidem: 
 

� umět si něco odříci 
� navštívit nemocného 
� nikoho nezesměšňovat 
� nechtít mít vždy první a poslední slovo 
� udělat si čas pro děti 
� omluvit se za svou chybu 
� najít si čas pro dobrou knihu 
� nečíst Bibli jako noviny 
� nezbožňovat televizi 
� nepřetvařovat se 
� nehazardovat se svým zdravím 
� nebrat sport jako náhražku náboženství 
� nemarnit čas 
� těšit se z darů a dávat je i bližním 
� přemýšlet o smyslu a cíli života 
� nejít druhým na nervy 
� nepodléhat předsudkům 
� nezbavovat členy rodiny odvahy 
� pochválit a povzbudit druhého 
� umět děkovat Bohu za každý den. 

 
PŘEJI SMYSLUPLNÉ PROŽITÍ POSTNÍ DOBY A RADOST 

 ZE ŽIVÉHO KRISTA MEZI NÁMI. 
                  otec Mirek 

  DALŠÍ CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
DNES O ŽENÁCH 
Maminky nás učí mluvit a manželky mlčet… 
Ženský jazyk smlčí leda to, co neví… Seneca st. 
Moje žena mě tak miluje, že si i rozumíme… Pascal 
Každá žena je jako křížovka s překvapivou tajenkou… F. Záloha 
Sen ženy… mít malou nohu a žít si na velké… J. Tuwim 
Žena když nebrblá, je to jako když nejdou hodiny… J. Kobr 
PŘÍŠTĚ O MANŽELSTVÍ…           
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  2.3.  4. neděle postní 
  9.3.  5. neděle postní 
16.3.  KVĚTNÁ NEDĚLE 
20.3.  ZELENÝ ČTVRTEK 
21.3.  VELKÝ PÁTEK 
22.3.  BÍLÁ SOBOTA 
23.3.  VELIKONOČNÍ NEDĚLE 
24.3.  VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
30.3.  2. neděle velikonoční 
 
   
D Í K Y   T O B Ě   
Po bezesné noci 
zas se probouzíme. 
Zazvonil nám budík 
tak už nezaspíme. 
Díky Tobě, Bože, 
že můžeme vstávat 
i když zatím nevíme 
co dnes očekávat. 
Snad bude den dobrý 
alespoň jako včera, 
kdy jsme byli pilní 
jako zdravá včela. 
             František Záloha            
   PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI 
17.3. PONDĚLÍ  15:00 až 18:00 o. František Bezděk 
18.3. ÚTERÝ   15:00 až 18:00 o. Miroslav Dibelka 
19.3. STŘEDA     9:00 až 12:00 o. Miroslav Dibelka 
    15:00 až 18:00 o. Pavel Kosmák 
20.3. ZELENÝ ČTVRTEK  17:00 až 17:45 o. Miroslav Dibelka 
21.3. VELKÝ PÁTEK  17:00 až 17:45 o. Miroslav Dibelka 
22.3. BÍLÁ SOBOTA  17:00 až 17:45 o. Miroslav Dibelka 
 
   P Ř E H L E D   V E L I K O N O Č N Í C H   B O H O S L U Ž E B  
KVĚTNÁ NEDĚLE   8:00, 10:00 
ZELENÝ ČTVRTEK 18:00 
VELKÝ PÁTEK 18:00 
BÍLÁ SOBOTA 20:00 
NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   8:00, 10:00 
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ   8:00 
 

 
 

                        K L U B   M A M I N E K  
4. březen 
Výroba jarních dekorací 
11. březen 
Povzbuzování  sebedůvěry dítěte – další 
část besedy o výchově 
18. březen 
Otec Emil Matúšů - Jak slaví velikonoce 
katolická církev? 
25. březen 
Velikonoční recepty aneb co z 
vymrskaných vajec? 
                                   

                                          Jana Jasenská 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KŘÍŽOVKA  NA  BŘEZEN 

 
VODOROVNĚ: A. jedovatý had, souzvuk tónů - B. I. DÍL TAJENKY –  
C. uzbecké město, bůžek lásky, část opery, příbuzná – D. slovenské chlapecké 
jméno, cíl, končetina, latinsky pták – E. útok, SPZ Kroměříže, belgické lázně, 
strouha – F. napodobovat tetřeva, procedit, mužské jméno – G. Jihoevropan, 
rival, ukazovací zájmeno, podnik v Kuřimi, africký stát – H. plus, zkratka pro 
telefon, krátký kabát, proud, mezinárodní organizace ( zkrat.)   
I. II. DÍL TAJENKY – J. patřící Irmě, podnik na hudební nástroje. 
SVISLE: 1. druh nerostu – 2. mzda, svazek slámy – 3. australský medvídek, 
ryby našich ,vod – 4. opak přítoku, značka hliníku, označení dálkové dopravy –  
5. SPZ Bratislavy, šachová prohra, polský sněm – 6. náš kosmonaut, kladenský 
podnik 20. století- 7. súdanské město, mžik, zdání – 8. druh papouška, otázka – 
9. velké pole, část básně – 10. letadlo, zahánět žízeň, symetrála – 11. literární 
dílo, talisman – 12. předložka, bývalý obchodní dům, motýlokvětá bylina –  
13. slovensky „ počítat“, chem. značka thalia, popravčí – 14. druh paliva, původní 
obyvatelé Nového Zélandu – 15. mravovědec, německy „tedy“ – 16. alkaloid 
izolovaný z kopytníka.                                    NÁPOVĚDA: Avis, Asarin, Akot 
Tajenka z minula… těší mě těšit jiné                 připravil Fr. Záloha 
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