
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 K Ř Í Ž O V K A   N A   P R Á Z D N I N Y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vodorovně: A. Značka sporáků, zkr. voltampéru, slovenská předložka, cizí muž. 
jméno – B. I. Díl tajenky, polská řeka, II. díl tajenky – C. Jihoamerický stát, 
bývalý podnik v Liberci, ženské jméno – D. Nebo, násep, nabitá část molekuly, 
vysoká karta, směnečný ručitel – E. Chlapecké jméno, slovensky „mše“, belgické 
lázně, jezero v Etiopii, mužské jméno –  F. Osobní zájmeno, rumunská měna, 
úkolová práce, ukazovací zájmeno, římsky 506 – G. Ochucovat solí, spřádati, 
ruské muž. jméno  - H. III. díl tajenky – I. Starořecká pohřební oběť, rusky 
„toto“, černomořský přístav. Svisle: 1. Vzrušující forma projevu – 2. České 
město, části příborů – 3. Slovensky „mimo“, chlapecké jméno –  4. Štěpovací 
větvička, jižní plod – 5. Zlý skřítek, římsky 995, rusky “tento“ –  6. Obyvatelé 
jihovýchodní Moravy, stovky – 7. Vrch u Bělehradu, pražská SPZ – 8. 
Staroegyptská bohyně Slunce, proutěné nádoby – 9. Zastavovat vozidlo – 10. 
Podlahové  krytiny, značka dlaždiček – 11. Hebká textilie, starší sport. zkratka –
12. Ohrnout, běloveská minerálka – 13. Znoj, iniciály herce Nového, tvrdé dřevo 
– 14. Ženské jméno, kladný pól – 15. Pomůcky pro výuku, zbraň dravých ptáků –
16. Ztrácet srst, rodinný domek – 17. Jméno pátera Pijáka 
Nápověda: 7. ANV, 8. Isis, 11. DTJ 
Tajenka z minula: …darem lze zaslepit i moudrého       připravil F. Záloha 
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V měsíci 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 
nechce, která „bolí“ pro 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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P R Á Z D N I N O V É   P Ř Á N Í   P A N A   F A R Á Ř E  
Máme tu opět tu část roku, která se těší mimořádné oblibě především 
u dětí – čekají nás dva měsíce prázdnin, dovolených, rekreací, táborů, 
chaloupek, výletů a mnoha dalších aktivit, které k tomuto období 
neodmyslitelně patří. Vám, kteří jste už s rekreováním začali, mohu 
jen tiše závidět, protože se v současné době kurýruju z angíny. Ale to 
je život – i o prázdninách může mít člověk někdy smůlu. Tento 
momentální neduh mi ale vůbec nebrání v tom, abych Vám –
farníkům popřál krásné prázdniny, vydatný odpočinek a zároveň na 
vás myslel v modlitbách a vyprošoval vám ochranu Vašich andělů 
strážných. Určitě bude správné, když během dovolených „vypnete“ od 
práce a každodenních starostí. Ale nebylo by správné „vypnout“ od 
vztahu s Pánem Ježíšem! Vždyť On je s námi stále – po celý rok. 
Udělejme si během prázdnin na Něj čas i my – mší svatou, modlitbou, 
krátkým zamyšlením… Tento čas se nám nikdy neztratí.         

Požehnané prázdniny všem přeje otec Miroslav 
 

 

O S L A V A   K O N C E   Š K O L N Í H O   R O K U 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V pátek 25. června odpoledne uspořádali DISáci na farním dvoře 
zábavné odpoledne pro všechny děti ku příležitosti konce školního 
roku. K poslechu i tancování hrála kapela LORD, na prodej byla 
cukrová vata. Všem, kteří tuto akci připravili, patří upřímný dík!           

 

O D  A  D O  Z -  O  J Í D L E  A  P I T Í –  F R A N T I Š E K  Z Á L O H A 
� Lepší doma hrách než v cizině pečeně. 
� Lepší pivo v žaludku než voda na plicích. 
� Lepší být napitý než zabitý. 
� Mluvením rýži neuvaříš. 
� Mléko je nápoj nejen pro děti. 
� Máš-li slabou vůli neznamená, že musíš mít silný nápoj. 
� Manželství a makarony chutnají jen zatepla. 
� Nejez na sádlo, ale na sílu. 
� Na dobrou polévku najdou se vždy hosté. 
� Nůž se už najde, jenom když je chleba. 
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                                 K A L E N D Á R I U M   P R Á Z D N I N Y  2 0 1 0
ČERVENEC 
  3.7. Svátek svatého Tomáše, apoštola 
  4.7. 14.neděle v mezidobí 
  5.7. Slavnost svatých Cyrila a Metoděje 
11.7. 15.neděle v mezidobí 
18.7. 16.neděle v mezidobí 
22.7. Památka svaté Marie Magdaleny 
25.7. 17.neděle v mezidobí 
26.7. Památka svatého Jáchyma a Anny 
29.7. Památka svaté Marty 
31.7. Památka svatého Ignáce z Loyoly                    svatá Marta 
SRPEN 
  1.8. 18.neděle v mezidobí 
  4.8. Památka svatého Jana Vianneye 
  6.8. Svátek Proměnění Páně 
  8.8. 19.neděle v mezidobí 
10.8. Svátek svatého Vavřince 
11.8. Památka svaté Kláry 
14.8. Památka svatého Maxmiliána Marie Kolbeho 
15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
20.8. Památka svatého Bernarda 
21.8. Památka svatého Pia X. 
22.8. 21.neděle v mezidobí 
24.8. Svátek svatého Bartoloměje, apoštola 
27.8. Památka svaté Moniky 
28.8. Památka svatého Augustina 
29.8. 22.neděle v mezidobí         svatý Bernard 
 

K V Ě T I N O V Á  V Ý Z D O B A  K O S T E L A – I N F O R M A C E 
Od vás, kteří máte možnost věnovat květiny ze svých zahrádek do 
kostela, přivítáme všechny květinové dary na výzdobu kostela.  
Pokud budete chtít nějaké květiny věnovat, u schodů na kůr je 
připravena nádoba s vodou. Květiny noste prosím buď v úterý, nebo 
během pátku. Předem děkujeme! Zvláštní poděkování patří všem 
těm, kteří věnují květiny z pohřbů nebo oslav. 

    Děkují květinářky  

P O U Ť   K E   S V A T É   A N N Ě   N A   L U K O V S K É M  
Připomínáme, že v tradičním termínu – v neděli kolem svátku svaté 
Anny (tentokrát asi 25.7.) se uskuteční na Lukovském u sochy svaté 
Anny tradiční pouť. Přesný termín i čas pouti se dozvíte včas od otce 
Miroslava v ohláškách. Věříme, že i Vy svou účastí podpoříte 
vznikající tradici naší farnosti. Těšíme se na Vás… 
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DISFEST FRYŠTÁK 2010 
 

Letos se, již tradičně, uskutečnil 7. 
ročník nám dobře známého DISfestu na 
dvoře našeho domu pro mládež -
tentokrát pod vedením salesiánských 
asistentů. Na programu bylo 7 skvělých 
kapel, taneční vystoupení 2 afrických 
přátel a improvizační divadlo. Festival 
navštívilo asi 150 účastníků. Přijeli 
návštěvníci i kapely ze všech možných 
míst republiky, dokonce i z Prahy.  

Podle mého názoru byl celý festival 
velmi povedený, i když je škoda, 
že účast byla oproti loňskému 
ročníku slabší. Ale všichni, kteří na 
něho zavítali, si jej maximálně užili 
a myslím, že nikdo neolitoval, že si 
pro víkend vybral právě tuto akci. 
Protože to byla možnost nejen 
poslechnout si skvělou muziku, 
parádně  se  odreagovat,  ale  také  
seznámit se se spoustou mladých, ale i starších lidí, kteří mají 
společnou vlastnost, a to tu, že se rádi baví. ☺  

Jak řekl otec Max, coby uvaděč, 
na konci festivalu, jistě nebylo 
vůbec snadné takto velkou akci 
nachystat, zorganizovat, přilákat 
kapely a tak dále… Ale pořadatelé 
se tohoto nelehkého úkolu zhostili 
na jedničku. Takže ještě jednou 
velké díky a doufám, že se tam 
příští rok taky ukážete ;-).                        
                           Terka Görigová 
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VELEHRAD - DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE UŽ PO JEDENÁCTÉ                         

Už tradičně proběhnou 4. – 5. 
července 2010 na Velehradě 
Cyrilometodějské slavnosti Dny lidí 
dobré vůle, konané u příležitosti 
státního svátku Dne slovanských 
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje a 
jako každý rok je pro účastníky 
všech věkových kategorií připraven 
bohatý program.                                                      

České katolické biblické dílo pořádá už pátý ročník Ručního přepisování 
Bible a ve Stojanově gymnáziu si přijdou na své milovníci výstav a 
fotografií. Poprvé totiž na Moravě proběhne vernisáž velkoformátových 
fotografií z návštěvy papeže Benedikta XVI. fotografa Filipa Kotka. Ti 
nejmenší se přenesou v rámci projektu Velehrad dětem na královský 
dvůr, do pohádkových časů, kdy světem chodili trubači, na hradech 
bavili své pány šašci a kouzelníci a o srdce princezen bojovali 
šermířským uměním odvážní rytíři. O soutěže, písničky, hry a 
dobrodružství určitě nebude nouze. A sportovně zaměřené děti? Ty 
dostanou příležitost vyzkoušet si své fotbalové dovednosti s legendou 
českého fotbalu – Antonínem Panenkou. Redaktorky časopisu IN! 
připravily pro mladé slečny, a nejen pro ně, zábavné činnosti, které 
vyvrcholí vystoupením oblíbeného zpěváka Tomáše Kluse. Jmenujme 
například interaktivní taneční workshop či Klub deskových her. 
Ekologický program nabídnou Aktivity pro životní prostředí v 
Archeoskanzenu v Modré. Příjemnou novinkou bude Velehradský 
vláček, který v neděli 4. července urychlí dopravu mezi 
Archeoskanzenem v Modré a Velehradem. Program Aktivit pro životní 
prostředí v Archeoskanzenu tak bude dostupnější než kdykoli předtím. 
Nedělní program vyvrcholí v 19.30 „Koncertem lidí dobré vůle“, který 
živě přenáší Česká televize a Český rozhlas 1 – Radiožurnál. Tento 
slavnostní večer bude spojený s prezentací významných projektů 
občanské společnosti. Na co se tedy mohou návštěvníci těšit? 
Samozřejmě jako každý rok především na nezapomenutelné zážitky a 
skvělou velehradskou atmosféru. Dny lidí dobré vůle již tradičně 
vyvrcholí 5. července na nádvoří před bazilikou Slavnostní poutní mší 
svatou, která začne v 10.30. Hlavním celebrantem bude kardinál 
Miloslav Vlk, ale chybět nebude ani nový pražský arcibiskup a primas 
český Mons. Dominik Duka a další biskupové Čech, Moravy a Slezska. 
Slavnostní mše svatá bude přenášena i Českou televizí.          
www.ado.cz                                    

 

 

 
 

 

 

Spoustu fotek a také videa 
z letošního vydařeného 
DISFestu najdete na 

oficiální internetových 
stránkách festivalu: 

 
www.disfest.cz 
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DALŠÍ OPRAVY V NAŠEM KOSTELE 
O letošním  roce  ekonomické  rada  rozhodla, že bude rokem příprav  
na rozsáhlejší rekonstrukci vnitřních prostor našeho farního kostela. 
Na jaře proběhla jednání v Olomouci ohledně úprav liturgického  
prostoru. Bylo dohodnuto, že budeme pokračovat ve zvoleném duchu, 
tj. provedení nové dlažby presbytáře, nového ambonu a obětního 
stolu. Odborná komise v Olomouci doporučila polohově změnit 
umístění nového obětního stolu. Tuto změnu jsme provedli už se 
stávajícím obětním stolem a vyzkoušeli jsme, zda nové umístění bude 
vyhovovat. (Nevím, zda jste tuto změnu vůbec zaznamenali). Dohodli 
jsme se, že bude projekčně připravena rekonstrukce celého prostoru 
kostelní lodi včetně řešení jednotlivých detailů.  
S novým komplexním návrhem znovu pojedeme do Olomouce na 
konzultace a to v takovém termínu, abychom byli připraveni tyto 
práce zahájit už v příštím roce. Zaměření stávajícího stavu pro nás 
provádí Ing. Kolmačka a architektonické řešení zpracovává Ing. arch. 
Meluzín.  
Po nedávné důkladné prohlídce střešní vazby bylo však bohužel 
konstatováno, že její oprava nesnese žádného delšího odkladu.  
Proto budeme muset opravu vazby upřednostnit před opravou 
vnitřních prostor. V současné době proto jednáme se statiky a 
projektanty a řešíme tento nečekaný nový problém. 
Tyto informace zveřejňujeme především proto, abyste věděli, že si 
hluboce vážíme všech vašich finančních příspěvků v pravidelných 
měsíčních sbírkách a děkujeme Vám za ně.  
Stále se tak připravujeme na opravu našeho kostela a všechny úpravy 
chceme provést maximálně zodpovědně. 
                                        Ing. Jan Košák, člen ekonomické rady      
     H U D E Č K Ů V  K O N C E R T  V E  Š T Í P S K É M  K O S T E L E  

Začátkem srpna již po čtrnácté 
otevře v Luhačovicích své brány 
mladým, nadaným houslistům 
Akademie Václava Hudečka 
spojená s festivalem „Svátky 
hudby“. Organizátoři letos otevřeli 
další projekt, cyklus koncertů „Má 
vlast“, na kterém spolupracují s TV 
Noe. Jedinečný koncert tohoto 
cyklu proběhne v kostele Narození 

P. Marie ve Štípě v neděli 8. srpna od 18.00 hodin. V programu se 
představí světově uznávaný houslový virtuoz Václav Hudeček spolu s 
nastupující generací mladých umělců. Koncert, stejně jako dopolední 
mši svatou bude natáčet a vysílat TV Noe. 
Vstupenky budou k dostání v informačním centru Magistrátu ve Zlíně. 
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LITURGICKÉ OKÉNKO 
Přinášíme další část seriálu Jany Skaličkové o tom, co bychom měli 
znát - tentokrát o …. 
MANŽELSTVÍ  (DOKONČENÍ) 
OMYL 
1) Když si vezme omylem jiného (například dvojčata) 
2) Omyl ohledně jednoty, nerozlučitelnosti a svátosti neovlivní 
platnost. 
PODVOD  
Zamlčovaní faktů - například vědomě zamlčovaná sterilita. 
SIMULACE MANŽELSKÉHO SLIBU 
(nejde o manželství, ale např.o majetek) nebo je proti jednotě a 
nerozlučitelnosti. 
Zplatnění manželství prostné (konvalidace) je církevní zplatnění 
manželství, které před tím vzniklo na úřadě. Sanací se zplatňuje 
manželství pouze z jedné strany (chce přijímat svátosti) 
ODVOLÁNÍ ŽIVOTNÍHO SPOLEČENSTVÍ  - ODLUKA  
Manželé mají povinnost spolu žít. 
Ordinář může dát povolení k odloučení: 
1) Po cizoložství, nedošlo-li k odpuštění 
2) Pokud druhý ohrožuje duchovně a tělesně blaho partnera nebo dětí 
a dělá společný život nesnesitelným. Po ztrátě důvodů k odloučení je 
možné manželství, spolužití opět obnovit. 
            - pokračování příště - 
   DOKONČENÍ ČLÁNKU Z PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRANY  

Dalších 14 dnů po pohřbu sem každých pět minut 
přijížděl autobus plný lidí (kromě těch, kteří 
přicházeli jednotlivě či v malých skupinách). 
Všichni v naprosté tichosti čekali v zástupu, který 
pomalu procházel kolem hrobu. Téměř všichni 
přinášeli květiny, které zcela překrývaly hrob a 
zabíraly plochu asi 6x 3 m do výše 1,5 m. Na 
pořádek dohlížela dělnická stráž tvořená silnými 
urostlými hochy. S případnými provokatéry by si 
lehce poradili. Uniformovaní policisté seděli v autě 

v boční ulici. Proces s trojicí vrahů – důstojníků státní policie –
Grzegorzem Piotrowskim, Waldemarem Chielewskim, Lezskem 
Pękalęm a jejich nadřízeným Adamem Pietruzskou začal v roce 1984. 
Díky korunnímu svědkovi, který byl střežen 24 hodin denně svými 
kolegy, nebylo možné případ ututlat tzv. „do ztracena“. Piotrowski a 
Pietruzska dostali 25 let, Pękalę 15 a Chielewski 14 let vězení. 
Vrahové mladého kněze si nakonec „odseděli“ pouze 15, 9, 5 a 8 let.    
                                                                                     připravil lk 
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BLAHOŘEČENÍ JERZIHO POPIEŁUSZKA (*14.9. 1947 – +19.10.1984) 
 

6. června 2010 vyhlásil  prefekt vatikánské kongregace pro 
svatořečení, kardinál Angelo Amato, že katolická církev uctívá 
polského kněze Jerzyho Popieluszka ubitého příslušníky komunistické 
tajné policie jako blahoslaveného.  
 

Na jaře roku 1980 se otec Jerzy stal jedním ze čtyř kaplanů farnosti sv. 
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dokončení na straně  9
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ZEMŘEL „NENAPRAVITELNÝ OPTIMISTA“ – BISKUP JAROSLAV ŠKARVADA  

Náš Pán k sobě povolal dalšího z našich 
biskupů „ve výslužbě“ – pražského 
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14. června ve věku nedožitých 86 let. 
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21. 6. 2010 v pražské katedrále Víta, Václava a Vojtěcha.     
Zpracováno podle www.ado.cz;www.vira.cz)                                   –vn-
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RECENZE KNIHY  
JOSEF PALA: ZLÍN – FARNOST SV. FILIPA A JAKUBA  

Po delší době bychom vám rádi na stránkách 
Farníčku opět představili jednu zajímavou knižní 
novinku z našeho regionu. Jedná se o publikaci 
s názvem ZLÍN – Farnost sv. Filipa a Jakuba, 
jejímž autorem je známý publicista a redaktor 
náboženského tisku PhDr. Josef Pala ze Zlína. 
Díky pilné a dlouholeté práci tohoto autora 
spatřilo světlo světa kvalitní a pečlivě 
zpracované dílo, které detailně mapuje dějiny 
zlínské farnosti svatého Filipa a Jakuba od 
počátku 20. století až do současnosti. Nechybí 
však ani stručné seznámení čtenáře  se  staršími 

dějinami farnosti i stručné informace o samotném městě Zlín, které 
jsou obsaženy v prvních kapitolách knihy. Poté se autor stručně 
věnuje také dějinám místního farního kostela sv. Filipa a Jakuba a 
popisu jeho interiéru. Následuje stěžejní část knihy, kterou je kronika 
nejdůležitějších událostí ve farnosti od sklonku 19. do počátku 21. 
století. Vše je přehledně rozděleno, chronologicky řazeno podle data a 
doplněno velkým množstvím fotografií a obrázků. Mezi uvedenými 
událostmi mě zaujala např. informace o bourání staré fary a stavby 
nové farní budovy ve Zlíně v roce 1967, která je doplněna několika 
zajímavými fotografiemi, fotka z primice P. Jana Komárka (1983) 
nebo článek, v němž v roce 1996 vzpomínal PhDr. Vojtěch Cekota na 
zesnulou zlínskou dětskou lékařku MUDr. Adélu Vrbovou, na kterou si 
dodnes jistě pamatují i mnozí Fryštáčané. Zmíněné dějiny farnosti „v 
datech“ jsou pak ještě doplněny statistickými přehledy z let 1943-
2009, seznamem zlínských novokněží od počátku 20. století až do 
současnosti, dále přehledem všech známých zlínských farářů a 
kaplanů, atd. Neméně zajímavá je také poslední část publikace, která 
se stručně věnuje novodobým dějinám nekatolických církví ve Zlíně.  
   Díky svému jednoduchému a přehlednému zpracování a obsahu je 
kniha určena všem „běžným“ čtenářům, kteří se díky ní mohou 
seznámit se spoustou zajímavých informací z dějin zlínské farnosti. 
Proto může být např. vhodným dárkem k narozeninám nebo k svátku. 
Velmi příjemně překvapí i grafický vzhled knihy v poměru k ceně –
200 stran na křídovém papíru v pevné vazbě za pouhých 150 Kč je 
skutečné lidová cena. K tomu ještě doplňme, že publikace obsahuje 
více než 200 černobílých a barevných fotografií. Ten, kdo si tuto nově 
vydanou knihu rozhodne pořídit do své knihovničky, určitě nebude 
litovat. Můžete ji zakoupit v sakristii farního kostela sv. Filipa a 
Jakuba, ve farní kanceláři nebo v prodejně Veni (za kostelem).    -vn- 
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Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 

KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (28. ČÁST) 
 
Dnes naposledy se zastavíme u období, kdy ve Fryštáku působil jako 
farář P. Jan Kubín. Vycházet budeme z kronikářských zápisků P. 
Aloise Pijáka, které tento duchovní správce dodatečně doplnil do farní 
pamětní knihy až po svém příchodu v roce 1950. Učinil tak proto, že 
mezi léty 1936-1950 nebyla farní kronika v podstatě vedena. 
Pokud se ještě vrátíme k roku 1936, jistě zde stojí za zmínku 
dvojnásobná návštěva olomouckého světícího biskupa Mons. Jana 
Stavěla. Nejprve to bylo v rámci generální vizitace vizovického 
děkanátu. Biskup Stavěl tehdy navštívil Fryšták ve dnech 17. – 18. 
června 1936 a udělil zde mj. celkem 301 biřmování. Druhá návštěva 
se konala 25. října 1936. Mons. Stavěl při ní posvětil fryštácký kostel 
a hlavní oltář vybudovaný v roce 1903. Zároveň zasadil do hlavního 
oltáře ostatky sv. Crescentia, sv. Constancie a sv. Venutie.  
Do počátku války stojí za zmínku ještě primice místního rodáka P. 
Valentina Rafaje, která se ve Fryštáku konala 10. července 1938. 
Mezi významné události ve farnosti z období 2. světové války patří 
např. návštěva olomouckého světícího biskupa Stanislava Zely, který 
v letech 1917 – 1921 působil ve Fryštáku jako kaplan. Mons. Zela zde 
1. srpna 1942 uděloval biřmování a posvětil nový kříž na Žabárně. 
Dne 20. září téhož roku ve Fryštáku posvětil papežský prelát Mons. 
Bedřich Vašek – profesor z olomoucké bohoslovecké fakulty, novou 
sochu Bolestné Panny Marie. Sochu darovala do kostela fryštácká 
rodačka Marie Procházková, rozená Mlčochová – řídící učitelka ve 
Svésedlicích u Olomouce. Dne 9. července 1944 se ve Fryštáku po 
šesti letech konala další primice místního rodáka – salesiána P. 
Vojtěcha Frélicha. 
Stejně jako u předchozího faráře 
P. Drábka, byl i pro P. Jana 
Kubína Fryšták jeho posledním 
působištěm. Zemřel zde 19. 
listopadu 1946 po krátké nemoci 
ve věku 66 let. Ve Fryštáku 
působil jako farář úctyhodných 
20 let, 3 měsíce a 19 dní. 
Pochován byl o dva dny později, 
21. listopadu 1946 na místním 
hřbitově. Pohřební obřady vedl 
světící biskup Stanislav Zela.                     
 

Pokračování příště                                 -vn- 
 

P. Jan Kubín – úmrtní oznámení 
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BLAHOŘEČENÍ JERZIHO POPIEŁUSZKA (*14.9. 1947 – +19.10.1984) 
 

6. června 2010 vyhlásil  prefekt vatikánské kongregace pro 
svatořečení, kardinál Angelo Amato, že katolická církev uctívá 
polského kněze Jerzyho Popieluszka ubitého příslušníky komunistické 
tajné policie jako blahoslaveného.  
 

Na jaře roku 1980 se otec Jerzy stal jedním ze čtyř kaplanů farnosti sv. 
Stanislava Kostky v dělnické varšavské čtvrti Žoliboř. V této čtvrti je i 
velká huť Warszawa.  
  Když tamní dělníci v srpnu 1980 stávkovali, žádali v neděli 31. 8. 
kardinála primase Wyszynského, aby jim do zabarikádované huti poslal 
kněze. Primas poslal svého sekretáře žádost vyřídit do farnosti sv. 
Stanislava Kostky. První kněz, kterého oslovil, byl zaneprázdněn, tak se 
ke službě nabídl Jerzy Popiełuszko. Do hutí odešel s trémou. Co řekne 
těm tisícům rozhněvaných, drsných mužů? Hutníci si jej ale získali a on si 
získal je. Ač svým založením spíše intelektuál, dovedl mluvit tak, že mu 
rozuměli. Huť a brzy další továrny po celém Polsku se staly „chrámem“, 
kde působil. Navázal řadu přátelství. Přednášel, předsedal liturgiím, radil, 
zpovídal. Po vyhlášení stanného práva pomáhal uvězněným a jejich 
rodinám, inicioval každý měsíc u sv. Stanislava Kostky slavení liturgie za 
vlast. Obdivoval odpovědnost a odvahu dělníků. Aby se nedali „opít 
rohlíkem“, zorganizoval večerní univerzitu. Nevyučovaly se jen základy 
křesťanství, ale též ekonomie, práva, polských dějin a literatury. Sám 
přednášel a zval odborníky příslušných disciplín.  
  První pokus o jeho likvidaci při inscenované autonehodě 13. 10. 1984 
na cestě z Gdaňska do Varšavy komunistům nevyšel. Jerzy Popiełuszko 
přežil a neodradilo jej to od další činnosti. 19. října večer se vracel spolu 
s řidičem Waldemarem Chrostowskim ze setkání v Bydgošti. Nedaleko 
městečka Gorsku na málo frekventované silnici bylo auto zastaveno 
trojicí příslušníků státní tajné policie, kteří se převlékli do uniforem 
dopravní policie. Zatímco řidič musel odevzdat klíčky a byl odveden do 
policejního vozidla, dvojice tajných vytáhla kněze z auta. Omráčili jej, 
nasadili roubík, svázali a naložili do svého kufru. Chrostowskému, který 
měl paradesantní výcvik, se podařilo z rychle jedoucího auta se 
svázanýma rukama vyskočit, utéci a únos oznámit policii a církvi. Trojice 
vrahů – důstojníků komunistické tajné policie – zatím otce Jerzyho 
surově bila a mučila až k bezvědomí. K tělu přivázali zátěž a hodili ho do 
nádrže u Włocławku.  
  Díky Chrostowskému se však nepodařilo případ ututlat. Brzy o něm 
věděl celý svět a režim generála Jaruzelského musel věc skutečně 
objasnit. 30. října 1984 bylo tělo nalezeno a 3. listopadu proběhl za 
účasti několika desítek tisíc lidí pohřeb. Stal se celonárodní manifestací za 
svobodu. Hrob J. Popieluszka se nachází v zahradě blízko vchodu do 
kostela sv. Stanislava Kostky, kde otec Jerzy působil….    

dokončení na straně  9
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ZEMŘEL „NENAPRAVITELNÝ OPTIMISTA“ – BISKUP JAROSLAV ŠKARVADA  

Náš Pán k sobě povolal dalšího z našich 
biskupů „ve výslužbě“ – pražského 
emeritního pomocného biskupa Mons. 
ThDr. Jaroslava Škarvadu. Zemřel v pondělí 
14. června ve věku nedožitých 86 let. 
Jaroslav Škarvada se narodil 14. září 1924 
v Praze na Královských Vinohradech. 
Gymnázium dokončil v roce 1943. Poté 
navštěvoval   přednášky   Studia  catholica, 

neakademického semináře, kde po uzavření vysokých škol v době 
protektorátu bylo možné studovat teologii. Po osvobození ve studiích 
pokračoval na papežské Lateránské a Gregoriánské univerzitě v Římě. 
Studium ukončil doktorátem. Na kněze byl vysvěcen 12. 3. 1949. Avšak 
kvůli politické situaci v Československu po únoru 1948 byl jeho návrat 
zpět do vlasti znemožněn. Proto byl poslán do farnosti San Vito al 
Tagliamento v Benátsku, kde působil čtyři roky jako kaplan. Poté 
vyučoval deset let dogmatiku v regionálním semináři v Chieti. V roce 
1965 se P. Škarvada stal sekretářem kardinála Berana po jeho příjezdu z 
internace v Radvanově do Říma a v této funkci působil až do Beranovy 
smrti v roce 1969. Od roku 1968 také působil jako koordinátor duchovní 
služby českých krajanů rozptýlených po celém světě a v letech 1970-
1991 byl rovněž spolupracovníkem vatikánského Státního sekretariátu. 
Dne 18. 12. 1982 byl Škarvada jmenován titulárním biskupem 
litomyšlským. Na biskupa jej vysvětil papež Jan Pavel II. 6. 1. 1983 v 
bazilice sv. Petra. Jako biskup se měl i nadále věnovat řízení pastorace 
českých krajanů v zahraničí. Kromě toho také často v rozhlasovém 
vysílání Hlasu Ameriky, Svobodné Evropy a Vatikánského rozhlasu hájil 
svobodné a nezávislé myšlení. V listopadu 1989 se podílel na přípravě 
svatořečení blahoslavené Anežky České. Po pádu komunismu se stal 
pověřencem Jana Pavla II. pro přípravu jeho tehdejší slavné cesty do 
Československa. Dne 28. srpna 1991 byl jmenován pražským světícím 
biskupem. Od listopadu téhož roku až do února 2001 zastával funkci 
generálního vikáře pražské arcidiecéze a od ledna 1993 do září 2002 byl 
proboštem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Do důchodu odešel se 
schválením papeže v září 2002. Významným oceněním, které Mons. 
Škarvada za svou celoživotní činnost získal, je především Řád T. G. 
Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva, 
který mu udělil prezident republiky Václav Klaus dne 28. října 2003. 
Autor nekrologu píše, že zesnulý byl „nenapravitelnýmm optimistou“, 
který svou dobrou náladou dokázal „nakazit“ všechny kolem sebe. A 
přitom prošel tolikerou beznadějí a zažil mnoho těžkých chvil 20. století. 
Sám jeho život byl ovšem svědectvím o naději. Životní pouť tohoto 
vzácného člověka se uzavřela 14. června 2010. Pohřeb se konal v pondělí 
21. 6. 2010 v pražské katedrále Víta, Václava a Vojtěcha.     
Zpracováno podle www.ado.cz;www.vira.cz)                                   –vn-
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DALŠÍ OPRAVY V NAŠEM KOSTELE 
O letošním  roce  ekonomické  rada  rozhodla, že bude rokem příprav  
na rozsáhlejší rekonstrukci vnitřních prostor našeho farního kostela. 
Na jaře proběhla jednání v Olomouci ohledně úprav liturgického  
prostoru. Bylo dohodnuto, že budeme pokračovat ve zvoleném duchu, 
tj. provedení nové dlažby presbytáře, nového ambonu a obětního 
stolu. Odborná komise v Olomouci doporučila polohově změnit 
umístění nového obětního stolu. Tuto změnu jsme provedli už se 
stávajícím obětním stolem a vyzkoušeli jsme, zda nové umístění bude 
vyhovovat. (Nevím, zda jste tuto změnu vůbec zaznamenali). Dohodli 
jsme se, že bude projekčně připravena rekonstrukce celého prostoru 
kostelní lodi včetně řešení jednotlivých detailů.  
S novým komplexním návrhem znovu pojedeme do Olomouce na 
konzultace a to v takovém termínu, abychom byli připraveni tyto 
práce zahájit už v příštím roce. Zaměření stávajícího stavu pro nás 
provádí Ing. Kolmačka a architektonické řešení zpracovává Ing. arch. 
Meluzín.  
Po nedávné důkladné prohlídce střešní vazby bylo však bohužel 
konstatováno, že její oprava nesnese žádného delšího odkladu.  
Proto budeme muset opravu vazby upřednostnit před opravou 
vnitřních prostor. V současné době proto jednáme se statiky a 
projektanty a řešíme tento nečekaný nový problém. 
Tyto informace zveřejňujeme především proto, abyste věděli, že si 
hluboce vážíme všech vašich finančních příspěvků v pravidelných 
měsíčních sbírkách a děkujeme Vám za ně.  
Stále se tak připravujeme na opravu našeho kostela a všechny úpravy 
chceme provést maximálně zodpovědně. 
                                        Ing. Jan Košák, člen ekonomické rady      
     H U D E Č K Ů V  K O N C E R T  V E  Š T Í P S K É M  K O S T E L E  

Začátkem srpna již po čtrnácté 
otevře v Luhačovicích své brány 
mladým, nadaným houslistům 
Akademie Václava Hudečka 
spojená s festivalem „Svátky 
hudby“. Organizátoři letos otevřeli 
další projekt, cyklus koncertů „Má 
vlast“, na kterém spolupracují s TV 
Noe. Jedinečný koncert tohoto 
cyklu proběhne v kostele Narození 

P. Marie ve Štípě v neděli 8. srpna od 18.00 hodin. V programu se 
představí světově uznávaný houslový virtuoz Václav Hudeček spolu s 
nastupující generací mladých umělců. Koncert, stejně jako dopolední 
mši svatou bude natáčet a vysílat TV Noe. 
Vstupenky budou k dostání v informačním centru Magistrátu ve Zlíně. 
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LITURGICKÉ OKÉNKO 
Přinášíme další část seriálu Jany Skaličkové o tom, co bychom měli 
znát - tentokrát o …. 
MANŽELSTVÍ  (DOKONČENÍ) 
OMYL 
1) Když si vezme omylem jiného (například dvojčata) 
2) Omyl ohledně jednoty, nerozlučitelnosti a svátosti neovlivní 
platnost. 
PODVOD  
Zamlčovaní faktů - například vědomě zamlčovaná sterilita. 
SIMULACE MANŽELSKÉHO SLIBU 
(nejde o manželství, ale např.o majetek) nebo je proti jednotě a 
nerozlučitelnosti. 
Zplatnění manželství prostné (konvalidace) je církevní zplatnění 
manželství, které před tím vzniklo na úřadě. Sanací se zplatňuje 
manželství pouze z jedné strany (chce přijímat svátosti) 
ODVOLÁNÍ ŽIVOTNÍHO SPOLEČENSTVÍ  - ODLUKA  
Manželé mají povinnost spolu žít. 
Ordinář může dát povolení k odloučení: 
1) Po cizoložství, nedošlo-li k odpuštění 
2) Pokud druhý ohrožuje duchovně a tělesně blaho partnera nebo dětí 
a dělá společný život nesnesitelným. Po ztrátě důvodů k odloučení je 
možné manželství, spolužití opět obnovit. 
            - pokračování příště - 
   DOKONČENÍ ČLÁNKU Z PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRANY  

Dalších 14 dnů po pohřbu sem každých pět minut 
přijížděl autobus plný lidí (kromě těch, kteří 
přicházeli jednotlivě či v malých skupinách). 
Všichni v naprosté tichosti čekali v zástupu, který 
pomalu procházel kolem hrobu. Téměř všichni 
přinášeli květiny, které zcela překrývaly hrob a 
zabíraly plochu asi 6x 3 m do výše 1,5 m. Na 
pořádek dohlížela dělnická stráž tvořená silnými 
urostlými hochy. S případnými provokatéry by si 
lehce poradili. Uniformovaní policisté seděli v autě 

v boční ulici. Proces s trojicí vrahů – důstojníků státní policie –
Grzegorzem Piotrowskim, Waldemarem Chielewskim, Lezskem 
Pękalęm a jejich nadřízeným Adamem Pietruzskou začal v roce 1984. 
Díky korunnímu svědkovi, který byl střežen 24 hodin denně svými 
kolegy, nebylo možné případ ututlat tzv. „do ztracena“. Piotrowski a 
Pietruzska dostali 25 let, Pękalę 15 a Chielewski 14 let vězení. 
Vrahové mladého kněze si nakonec „odseděli“ pouze 15, 9, 5 a 8 let.    
                                                                                     připravil lk 
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DISFEST FRYŠTÁK 2010 
 

Letos se, již tradičně, uskutečnil 7. 
ročník nám dobře známého DISfestu na 
dvoře našeho domu pro mládež -
tentokrát pod vedením salesiánských 
asistentů. Na programu bylo 7 skvělých 
kapel, taneční vystoupení 2 afrických 
přátel a improvizační divadlo. Festival 
navštívilo asi 150 účastníků. Přijeli 
návštěvníci i kapely ze všech možných 
míst republiky, dokonce i z Prahy.  

Podle mého názoru byl celý festival 
velmi povedený, i když je škoda, 
že účast byla oproti loňskému 
ročníku slabší. Ale všichni, kteří na 
něho zavítali, si jej maximálně užili 
a myslím, že nikdo neolitoval, že si 
pro víkend vybral právě tuto akci. 
Protože to byla možnost nejen 
poslechnout si skvělou muziku, 
parádně  se  odreagovat,  ale  také  
seznámit se se spoustou mladých, ale i starších lidí, kteří mají 
společnou vlastnost, a to tu, že se rádi baví. ☺  

Jak řekl otec Max, coby uvaděč, 
na konci festivalu, jistě nebylo 
vůbec snadné takto velkou akci 
nachystat, zorganizovat, přilákat 
kapely a tak dále… Ale pořadatelé 
se tohoto nelehkého úkolu zhostili 
na jedničku. Takže ještě jednou 
velké díky a doufám, že se tam 
příští rok taky ukážete ;-).                        
                           Terka Görigová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FARNÍČEK  07/10                                     - 3 - 
VELEHRAD - DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE UŽ PO JEDENÁCTÉ                         

Už tradičně proběhnou 4. – 5. 
července 2010 na Velehradě 
Cyrilometodějské slavnosti Dny lidí 
dobré vůle, konané u příležitosti 
státního svátku Dne slovanských 
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje a 
jako každý rok je pro účastníky 
všech věkových kategorií připraven 
bohatý program.                                                      

České katolické biblické dílo pořádá už pátý ročník Ručního přepisování 
Bible a ve Stojanově gymnáziu si přijdou na své milovníci výstav a 
fotografií. Poprvé totiž na Moravě proběhne vernisáž velkoformátových 
fotografií z návštěvy papeže Benedikta XVI. fotografa Filipa Kotka. Ti 
nejmenší se přenesou v rámci projektu Velehrad dětem na královský 
dvůr, do pohádkových časů, kdy světem chodili trubači, na hradech 
bavili své pány šašci a kouzelníci a o srdce princezen bojovali 
šermířským uměním odvážní rytíři. O soutěže, písničky, hry a 
dobrodružství určitě nebude nouze. A sportovně zaměřené děti? Ty 
dostanou příležitost vyzkoušet si své fotbalové dovednosti s legendou 
českého fotbalu – Antonínem Panenkou. Redaktorky časopisu IN! 
připravily pro mladé slečny, a nejen pro ně, zábavné činnosti, které 
vyvrcholí vystoupením oblíbeného zpěváka Tomáše Kluse. Jmenujme 
například interaktivní taneční workshop či Klub deskových her. 
Ekologický program nabídnou Aktivity pro životní prostředí v 
Archeoskanzenu v Modré. Příjemnou novinkou bude Velehradský 
vláček, který v neděli 4. července urychlí dopravu mezi 
Archeoskanzenem v Modré a Velehradem. Program Aktivit pro životní 
prostředí v Archeoskanzenu tak bude dostupnější než kdykoli předtím. 
Nedělní program vyvrcholí v 19.30 „Koncertem lidí dobré vůle“, který 
živě přenáší Česká televize a Český rozhlas 1 – Radiožurnál. Tento 
slavnostní večer bude spojený s prezentací významných projektů 
občanské společnosti. Na co se tedy mohou návštěvníci těšit? 
Samozřejmě jako každý rok především na nezapomenutelné zážitky a 
skvělou velehradskou atmosféru. Dny lidí dobré vůle již tradičně 
vyvrcholí 5. července na nádvoří před bazilikou Slavnostní poutní mší 
svatou, která začne v 10.30. Hlavním celebrantem bude kardinál 
Miloslav Vlk, ale chybět nebude ani nový pražský arcibiskup a primas 
český Mons. Dominik Duka a další biskupové Čech, Moravy a Slezska. 
Slavnostní mše svatá bude přenášena i Českou televizí.          
www.ado.cz                                    

 

 

 
 

 

 

Spoustu fotek a také videa 
z letošního vydařeného 
DISFestu najdete na 

oficiální internetových 
stránkách festivalu: 

 
www.disfest.cz 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
V měsíci 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 
nechce, která „bolí“ pro 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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P R Á Z D N I N O V É   P Ř Á N Í   P A N A   F A R Á Ř E  
Máme tu opět tu část roku, která se těší mimořádné oblibě především 
u dětí – čekají nás dva měsíce prázdnin, dovolených, rekreací, táborů, 
chaloupek, výletů a mnoha dalších aktivit, které k tomuto období 
neodmyslitelně patří. Vám, kteří jste už s rekreováním začali, mohu 
jen tiše závidět, protože se v současné době kurýruju z angíny. Ale to 
je život – i o prázdninách může mít člověk někdy smůlu. Tento 
momentální neduh mi ale vůbec nebrání v tom, abych Vám –
farníkům popřál krásné prázdniny, vydatný odpočinek a zároveň na 
vás myslel v modlitbách a vyprošoval vám ochranu Vašich andělů 
strážných. Určitě bude správné, když během dovolených „vypnete“ od 
práce a každodenních starostí. Ale nebylo by správné „vypnout“ od 
vztahu s Pánem Ježíšem! Vždyť On je s námi stále – po celý rok. 
Udělejme si během prázdnin na Něj čas i my – mší svatou, modlitbou, 
krátkým zamyšlením… Tento čas se nám nikdy neztratí.         

Požehnané prázdniny všem přeje otec Miroslav 
 

 

O S L A V A   K O N C E   Š K O L N Í H O   R O K U 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V pátek 25. června odpoledne uspořádali DISáci na farním dvoře 
zábavné odpoledne pro všechny děti ku příležitosti konce školního 
roku. K poslechu i tancování hrála kapela LORD, na prodej byla 
cukrová vata. Všem, kteří tuto akci připravili, patří upřímný dík!           

 

O D  A  D O  Z -  O  J Í D L E  A  P I T Í –  F R A N T I Š E K  Z Á L O H A 
� Lepší doma hrách než v cizině pečeně. 
� Lepší pivo v žaludku než voda na plicích. 
� Lepší být napitý než zabitý. 
� Mluvením rýži neuvaříš. 
� Mléko je nápoj nejen pro děti. 
� Máš-li slabou vůli neznamená, že musíš mít silný nápoj. 
� Manželství a makarony chutnají jen zatepla. 
� Nejez na sádlo, ale na sílu. 
� Na dobrou polévku najdou se vždy hosté. 
� Nůž se už najde, jenom když je chleba. 

  FARNÍČEK  07/10                                  - 11 - 
                                 K A L E N D Á R I U M   P R Á Z D N I N Y  2 0 1 0
ČERVENEC 
  3.7. Svátek svatého Tomáše, apoštola 
  4.7. 14.neděle v mezidobí 
  5.7. Slavnost svatých Cyrila a Metoděje 
11.7. 15.neděle v mezidobí 
18.7. 16.neděle v mezidobí 
22.7. Památka svaté Marie Magdaleny 
25.7. 17.neděle v mezidobí 
26.7. Památka svatého Jáchyma a Anny 
29.7. Památka svaté Marty 
31.7. Památka svatého Ignáce z Loyoly                    svatá Marta 
SRPEN 
  1.8. 18.neděle v mezidobí 
  4.8. Památka svatého Jana Vianneye 
  6.8. Svátek Proměnění Páně 
  8.8. 19.neděle v mezidobí 
10.8. Svátek svatého Vavřince 
11.8. Památka svaté Kláry 
14.8. Památka svatého Maxmiliána Marie Kolbeho 
15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
20.8. Památka svatého Bernarda 
21.8. Památka svatého Pia X. 
22.8. 21.neděle v mezidobí 
24.8. Svátek svatého Bartoloměje, apoštola 
27.8. Památka svaté Moniky 
28.8. Památka svatého Augustina 
29.8. 22.neděle v mezidobí         svatý Bernard 
 

K V Ě T I N O V Á  V Ý Z D O B A  K O S T E L A – I N F O R M A C E 
Od vás, kteří máte možnost věnovat květiny ze svých zahrádek do 
kostela, přivítáme všechny květinové dary na výzdobu kostela.  
Pokud budete chtít nějaké květiny věnovat, u schodů na kůr je 
připravena nádoba s vodou. Květiny noste prosím buď v úterý, nebo 
během pátku. Předem děkujeme! Zvláštní poděkování patří všem 
těm, kteří věnují květiny z pohřbů nebo oslav. 

    Děkují květinářky  

P O U Ť   K E   S V A T É   A N N Ě   N A   L U K O V S K É M  
Připomínáme, že v tradičním termínu – v neděli kolem svátku svaté 
Anny (tentokrát asi 25.7.) se uskuteční na Lukovském u sochy svaté 
Anny tradiční pouť. Přesný termín i čas pouti se dozvíte včas od otce 
Miroslava v ohláškách. Věříme, že i Vy svou účastí podpoříte 
vznikající tradici naší farnosti. Těšíme se na Vás… 
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Vodorovně: A. Značka sporáků, zkr. voltampéru, slovenská předložka, cizí muž. 
jméno – B. I. Díl tajenky, polská řeka, II. díl tajenky – C. Jihoamerický stát, 
bývalý podnik v Liberci, ženské jméno – D. Nebo, násep, nabitá část molekuly, 
vysoká karta, směnečný ručitel – E. Chlapecké jméno, slovensky „mše“, belgické 
lázně, jezero v Etiopii, mužské jméno –  F. Osobní zájmeno, rumunská měna, 
úkolová práce, ukazovací zájmeno, římsky 506 – G. Ochucovat solí, spřádati, 
ruské muž. jméno  - H. III. díl tajenky – I. Starořecká pohřební oběť, rusky 
„toto“, černomořský přístav. Svisle: 1. Vzrušující forma projevu – 2. České 
město, části příborů – 3. Slovensky „mimo“, chlapecké jméno –  4. Štěpovací 
větvička, jižní plod – 5. Zlý skřítek, římsky 995, rusky “tento“ –  6. Obyvatelé 
jihovýchodní Moravy, stovky – 7. Vrch u Bělehradu, pražská SPZ – 8. 
Staroegyptská bohyně Slunce, proutěné nádoby – 9. Zastavovat vozidlo – 10. 
Podlahové  krytiny, značka dlaždiček – 11. Hebká textilie, starší sport. zkratka –
12. Ohrnout, běloveská minerálka – 13. Znoj, iniciály herce Nového, tvrdé dřevo 
– 14. Ženské jméno, kladný pól – 15. Pomůcky pro výuku, zbraň dravých ptáků –
16. Ztrácet srst, rodinný domek – 17. Jméno pátera Pijáka 
Nápověda: 7. ANV, 8. Isis, 11. DTJ 
Tajenka z minula: …darem lze zaslepit i moudrého       připravil F. Záloha 
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