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Vodorovně: A. Nedarovat, pták-příbuzný sokolu. - B. Dvacet procent, SPZ 
Blanska, rusky „sklo“. - C. Peněžitý trest, součásti tělocvičného nářadí, dámský 
kabátek. - D. Značka našich automobilů, obec na Jižní Moravě, měsíc v roce.- E. 
Výstava zboží spojená s prodejem, noční podniky, česká řeka, papoušek, dětský 

pozdrav.- F. Mužské jméno, značka limonád, polní míra, latinsky“Bůh“, selhání 
krevního oběhu.- G. Evropan, chemický prvek, titul muže, chemický prvek (At), 
římsky 1500.- H. IV. díl tajenky. – I. Francouzská řeka, mokřiny, plemeno. 
Svisle: 1. Citoslovce tišení, sůl pro zvěř. - 2. Druh karetní hry, náš bývalý 
házenkář. - 3. II. díl tajenky, belgické lázně. - 4. Cvičné hudební skladby, 

jméno herce Kostky. - 5. Ženské jméno, kaprovitá ryba. - 6. Starší zájmeno, 
drahý kámen. – 7. Na ono místo, mexická řeka, označení norských vlaků, - 8. 

Asijský stát, květní prášek. – 9. I. díl tajenky, svatební květina. – 10. Německy 
„stáří“, šicí potřeba. – 11. SPZ Rimavské Soboty, opak“pod“, bývalé obchodní 
domy. – 12. A tak podobně (zkr.), vězení (hovor.). – 13. Madridský klub, tvůrce. 
– 14. Oklepnutí, starší značka pokrmového tuku. – 15. III. díl tajenky, továrna 
obráběcích strojů (zkr.). – 16. Svazek slámy, slovensky „mše“. – 17. Osobní 
zájmeno, otázka na místo. 

Nápověda:  8. Barma, 11. RSA, I. Tarn           Připravil František Záloha 
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Papež Benedikt XVI. jmenoval pražského  
arcibiskupa Dominika Duku kardinálem.  

Jmenovací dekret mu předal 18. února ve Vatikánu.  
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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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DUCHOVNÍ SLOVO 
Měsíc březen je tradičně „zasazen“ do 

doby postní. Doby ne smutné, nýbrž 

hluboké, vyzývající k zamyšlení nad 

sebou, druhými i Bohem. Proč jsem 

takový, jaký jsem? Chtěl mě mít Bůh, to 

je jasné! To, jaký jsem, má mnoho příčin: 

mám určitou povahu osobnosti, více či 

méně jsem se vzdělával a učil od dobrých 

učitelů (rodičů, pedagogů, přátel, rodiny, 

dětí) a především od Boha. Rád pobývám v přítomnosti lepších či 

horších lidí. To, že můj život závažně ovlivňují vztahy k druhým lidem 

i jejich postoje ke mně, je zcela zřejmé. Nakolik se nechávám 

„rozhodit“ nevlídným jednáním druhých, a nakolik já přispívám k 

dobré atmosféře tam, kde právě jsem?  

Bůh je základ mého života. Opustit „Jej“, znamená jet na lodi bez 

kotvy, bez kormidelníka a kapitána, kteří ví, kudy plout (Víme, jak 

některé lodi končí). 

To jsou otázky a úvahy, které kladu i sám sobě. I já musím na ně 

hledat odpovědi. Někdy nás přepadne tíseň z toho, co se s námi a 

kolem nás děje, ale tu je třeba si vždy vzpomenout na Don Boskovo 

„čiň dobro a nech vrabce cvrlikat,“ a na slova Sv. Terezie z Avily: 

„neznepokojuj se příliš.“  

Na přímluvu Sv. Josefa, ať Vás Pán Bůh dobře vede cestou postní. 

 

                                    To Vám přeje otec Miroslav 

 

CO ZPLODILI ŠKOLÁCI A POŠKOLÁCI – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY 
 

  BŘEZEN – TÉMA ŠKOLA 
 Věta je výtvor plodu lidského. 

 Škola nás učí, jak se máme chovat na ulici i ve veřejných 

domech. 

 Věty rozeznáváme jednoduché a bezduché. 

 Koule je oteklá čočka. 

 Jednotka duté míry je hrnec. 

 Paní učitelku mám rád, ale ona už je vdaná. 

 První skupina vyrazila vlevo, druhá vpravo a třetí také 

zabloudila. 

 Měsíc je tak bledý proto, že se toulá po nocích. 

 Já do školy nechodím, protože my ve škole bydlíme. 

 Čertovo jezero je ledovcového původu, čert je zakladatelem 

jenom na papíře. 
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                                                                  KALENDÁRIUM BŘEZEN 2012 

   
  4.3. 2. neděle postní 

11.3. 3. neděle postní 

18.3. 4. neděle postní  

19.3. Slavnost svatého Josefa 

25.3. 5. neděle postní 

 

GORAN 
Na tomto DVD je svědectví bývalého 

narkomana, který prošel léčebnou pro 

drogově závislé v Medjugorje. Tuto 

léčebnou komunitu založila matka Elvíra a 

nikdy nebyla a není dosud dotována 

státem. Léčí se tam jen modlitbou a 

prací. A co jim chybí na provoz získávají z 

milodarů návštěvníků (ne pacientů). Že je 

to úspěšná léčba, o tom svědčí už 17 

léčeben po celém světě. Mimo Evropu 

také v USA, Argentině, Peru. Komunity 

jsou i na Slovensku, jen v Česku nic. 

Proč? U nás nejsou drogově závislí?! 

Toto DVD zhlédlo 45 návštěvníků Klubu důchodců Fryšták 16. ledna 

2012. Mezi nimi byli téměř všichni účastníci loňské pouti do 

Medjugorje, kteří zažili svědectví Gorana takříkajíc "naživo". 

Závěrem chci jménem všech poděkovat panu Pavlu Nášelovi, který 

nám nad rámec svých povinností, zajistil promítání tohoto DVD. 

                                                                            Anna Bačůvková 

 

PROGRAM KLUBU MAMINEK FRYŠTÁK  
 

ÚTERÝ:  

  6.3. Canisterapie, terapie psí láskou, host: Renata Hejtmánková 

13.3. Návštěva Městské knihovny Fryšták, sraz v 9,30 h u knihovny 

20.3. Těšíme se na svátky jara, výměna receptů a velikonoční tvoření 

27.3. Akce a výhody VZP, host: Světlana Večeřová 

TVOŘENÍ: 

14.3. středa 17 hodin pletení z pedigu zaměřené na Velikonoce. 

Materiál je zajištěn. 

23.3.  pátek 18 hodin velikonoční tvoření s aranžérkou J. Kovalovou. 

Materiál je zajištěn. 

                                   TĚŠÍME SE NA VÁS 
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  FOTOGRAFIE – MARIÁNSKÁ DRUŽINA  
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ČESKO MÁ SVÉHO DRUHÉHO KARDINÁLA – DOMINIKA DUKU 
Během veřejné konsistoře se Svatým otcem, která se ve Vatikánu 

uskutečnila v sobotu 18. února 2012, převzal kardinál a pražský 

arcibiskup Dominik Duka odznaky své kardinálské hodnosti. Kromě 

toho mu byla přidělena titulární bazilika, jíž se stal kostel sv. Marcelina 

a Petra v Lateránu. Společně s Miloslavem Vlkem je tak Dominik Duka 

druhým českým kardinálem, který má aktuálně právo účastnit se 

případné konkláve a volit papeže. 

 

Odznaky kardinálské hodnosti – 

purpurová solidea, birety, 

kardinálské prsteny a dekrety – 

převzalo v sobotu 18. února během 

konsistoře v bazilice svatého Petra 

22 nových kardinálů. Slavnostní 

obřad začal bohoslužbou slova, 

během které jáhen pražské 

arcidiecéze Radek Tichý, který je 

zároveň pomocným papežským 

ceremoniářem, zazpíval perikopu z 

Markova evangelia pojednávající o rozmluvě Ježíše Krista se svými 

učedníky. Poté následovala papežova promluva a vlastní předávání 

odznaků papežské hodnosti. Noví kardinálové před shromážděným 

Božím lidem vyznali svou víru a slíbili věrnost a poslušnost papeži. 

Jednotlivě přistupovali k papeži, aby od něj obdrželi biret, prsten a 

dekret kardinálského jmenování. Každý nový kardinál poté pozdravil 

papeže a členy kardinálského sboru pozdravením pokoje. Zatímco 

purpurová barva kardinálského biretu je barvou krve mučedníků, 

prsten nese zobrazení apoštolů sv. Petra a Pavla. Reliéfy obou postav 

mají tvar soch, které stojí před bazilikou sv. Petra. Nad jejich hlavami 

je osmicípá hvězda odkazující k Panně Marii. Obruba prstenu 

napodobňuje sloupoví Vatikánské baziliky. Na vnitřní straně prstenu je 

vyryt papežský znak Benedikta XVI. Pro tisícovku poutníků, kteří 

kardinála Duku do Říma doprovodili, sloužil nově jmenovaný kardinál 

mši svatou v sobotu odpoledne v moderním kostele sv. Řehoře VII. 

nedaleko svatopetrské baziliky. Koncelebrovali s ním kardinál Miloslav 

Vlk a biskupové Jan Vokál, Václav Malý a Josef Kajnek. Pražský 

arcibiskup několikrát poděkoval poutníkům, že ho doprovodili v 

okamžiku, který je významným nejen pro pražské arcibiskupství, ale 

také pro celou naši zemi. Ve své promluvě vyzdvihl své předchůdce 

kardinály Kašpara, Berana, Tomáška a Vlka a připomněl ty, kteří je 

kardinály jmenovali, tedy Pia XI., Pia XII. a Jana Pavla II. Zmínil se 

také o životní cestě kardinála Kašpara, který se stejně jako kardinál 

Duka stal pražským arcibiskupem poté, co byl biskupem v Hradci 

Králové.                                                        dokončení na straně 4  

 
Doplnit foto… 

 

 KŘÍŽOVÉ CESTY 2012 

Také v letošním roce budou 

křížové cesty v našem farním 

kostele probíhat vždy v pátek 

večer před mší svatou (cca 

17.45) a v neděli odpoledne od 

15 hodin. Pokud máte zájem o 

vedení této bohoslužby, přihlaste 

se prosím v sakristii buď u otce 

Miroslava, nebo u pana 
kostelníka Košáka.     Děkujeme.  
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DOKONČENÍ 
V této souvislosti svými díky zahrnul také 

hradecké poutníky. Po skončení mše svaté 

v kostele sv. Řehoře VII. se pražský 

arcibiskup přesunul do auly Pavla VI., která 

byla otevřena pro gratulace novým 

kardinálům (tzv. „visite di cortesia“). Spolu 

s ostatními kardinály přijímal gratulace 

nejen kněží, svých spolupracovníků a 

věřících, ale také od diplomatického sboru a 

dalších významných osobností.  

Na gratulace navazovalo setkání s novináři a recepce, kterou v poutním 

domě Velehrad pořádal ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. 

Slavnostní mši svatou společně s papežem Benediktem XVI. slavili 

všichni noví kardinálové v neděli 19. února dopoledne v bazilice 

svatého Petra. Ve své homilii jim Svatý otec připomněl, že spolu s 

kardinálskou hodností získali také novou odpovědnost za církev, která 

od nich vyžaduje ještě větší disponibilitu pro Krista a křesťanské 

společenství. „Církev neexistuje sama pro sebe, není sobě cílem, nýbrž 

má odkazovat za sebe, vzhůru, nad nás. Církev je místem, kde k nám 

‚přichází‘ Bůh a odkud ‚vycházíme‘ k němu. Církev má poslání otevírat 

svět, který se kloní k uzavírání se do sebe, a přinášet mu světlo, které 

přichází shůry a bez něhož by se stal neobyvatelným,“ připomněl 

papež. O poslání kardinálské služby pak Benedikt XVI. řekl: „Každému 

křesťanovi je svěřen dar lásky, dar, který je třeba darovat svědectvím 

našeho života. Především to je vaše poslání, vážení bratři kardinálové: 

dosvědčovat radost Kristovy lásky.“ Kardinálský sbor nyní čítá 213 

členů, z nichž 125 má právo volit papeže. Dalších 84 kardinálů přesáhlo 

věkovou hranici osmdesáti let a nemohou se účastnit konkláve. Členové 

kardinálského sboru pocházejí ze 71 zemí – 119 z Evropy, 32 z Latinské 

Ameriky, 21 ze Severní Ameriky, 20 z Asie, 17 z Afriky a 4 z Oceánie. 

Benedikt XVI. v průběhu čtyř konzistoří, které se uskutečnily během 

jeho pontifikátu, jmenoval celkem 62 nových kardinálů. 

                                                                   Zdroj: tisk.cirkev.cz 
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CESTOVNÍ DENÍK DVOU MLADÝCH POUTNIC (5. ČÁST)  
Unavující vedro nás zmáhalo, a tak jsme 

stejně raději volily stín a chládek 

některého z mnoha madridských parků, 

nejlépe, když se v blízkosti nacházela 

nějaká ta fontána. A pak už byl čas na 

shánění večeře, které nám dalo taky dost 

zabrat. Po celodenním chození (škola byla 

uzavřena od 10:00 do 23:00) jsme pak 

byly rády, že jsme se do 12:00 dostaly do 

školy, kdy se škola opět zamykala kvůli 

nezvaným návštěvníkům (Madrid není 

moc bezpečné město). Závěrem bychom 

se chtěly rozepsat o středě, kdy se konalo 

setkání salesiánů z celého světa s hlavním představeným salesiánů 

donem Pascualem Chávezem a hlavní představenou salesiánek 

sestrou Yvonne Reungoat, kterého jsme se také zúčastnily. Byli zde 

salesiáni z Etiopie, Malty, Mexiko, Angoly… Na hlavním pódiu se 

odehrávalo představování jednotlivých národů v podobě tanců, 

scének a písní, typických pro danou kulturu. Mezitím byla možnost 

vyměnit si pár dárků, vyfotit se spolu a pro jazykově zdatné i 

možnost prohodit pár slov. Hlavním bodem byla večerní adorace za 

účasti obou hlavních představených, kteří nám poté předali svá 

poselství. Především nás oslovila slova představené salesiánek 

Yvonne Reungoat, která hovořila o tom, že ačkoli je nás zde mnoho, 

jsme z různých koutů světa a máme každý své srdce, přesto všichni 

společně tvoříme jedno veliké srdce – jedno společenství. V sobotu 

nás čekal přesun na letiště Cuatro Vientos, kde se odehrával vrchol 

celosvětového setkání mládeže (Jornada Mundial de la Juventud) – 

setkání se Svatým otcem Benediktem XVI.  Přesun byl velice náročný, 

kdy jsme za hrozného vedra a obrovského množství lidí cestovaly 

nejdříve vlakem a pak po vlastních na místo určení. Před vstupem do 

areálu jsme musely projít detektorem kovů a pak si najít svůj sektor. 

Jelikož jsme přišly dřív, náš sektor ještě nebyl zcela zaplněn a tak 

jsme se pěkně roztáhly a s pocitem pohodlí jsme se oddaly 

odpočinku. Pak už jsme jen s hrůzou pozorovaly valící se masy lidí, 

které stále přicházely do našeho sektoru.  Ani si neumíte představit, 

jak složité bylo dojít jen na záchod nebo pro vodu.  Doslova jsme si 

šlapali na hlavy.  A v takových podmínkách jsme byly prakticky od půl 

jedné (kdy jsme dorazily na místo) až do příštího dne, kdy jsme 

letiště opouštěly.  Horko bylo nesnesitelné, a tak jsme byly rády za 

osvěžení v podobě hasičů projíždějících mezi sektory a kropících nás 

úžasně studenou vodou. Kolem bylo slyšet samé: „Agua, agua!“ 
(voda, voda…)                                           dokončení příště p+mj 

 

  

 

http://tisk.cirkev.cz/
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NAŠE POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ (ZÁVĚR - 10. ČÁST) 
Poslední den (v neděli 28. 

listopadu) jsme znovu brzy vstali, 

abychom stihli jitřní mši u Božího 

hrobu v latině a potom se mohli 

podívat do jeskyně Božího hrobu. 

Jinak se tady běžně čeká až tři 

hodiny. Je to malá jeskyňka, do 

které mohou jít lidé maximálně po 

pěti. Tři dovnitř, kde ležel Ježíš, a 

dva čekají v předsíni, kde je 

zbytek kamene, kterým byl hrob 

zavalen. Mši jsem rozuměla a opravdu jsem si ji plně prožila. 

Potom jsme měli snídani na jeruzalémských střechách. Jsou to 

vlastně terasy, odkud je hezký výhled na město. Potom jsme šli na 

prohlídku Chrámové hory, té známé zlaté kopule, která není mešitou! 

Na horu se nesmí nosit zbraně, alkohol a Bible, abychom se tam 

nemohli modlit. Prochází se kontrolami. To je to místo Sion, hora 

Moria, kde byl jeruzalémský chrám a ortodoxní židé se sem bojí 

vstoupit, aby nestáli na „svatém místě chrámu“. Právě ve Skalním 

domu je uvnitř kámen, kde podle tradice Abrahám obětoval Izáka 

(když Hospodin zkoušel jeho víru). Arabové se domnívají, že šlo o 

Izmaela, který se narodil z otrokyně Hagar (Izák ze Sáry) a tím si 

připisují pravověrnost svého náboženství a svůj vztah k Abrahámovi a 

vyvolení národa. 

Potom jsme vyjeli ke Kapli Nanebevstoupení, kde měli salesiánští 

spolupracovníci obnovu slibů. Pak nás čekalo osobní volno, možnost 

nákupů a rozloučení se Svatou zemí. Měli jsme možnost mluvit s 

pravoslavným Židem, který nám nabízel pomoc při hledání 

obchodního domu. Zajímal se, odkud jsme, zda jsme manželé a kolik 

máme dětí. V pondělí ve dvě hodiny jsme vyjeli z hotelu do Tel Avivu, 

kolem půl sedmé jsme odlétali z letiště, a zhruba o půl desáté jsme 

přistáli v zasněžené Praze, odkud nás auty dovezli v poledne do 

Kobylis, kde jsme měli zaparkované auto. V pět hodin večer jsme byli 

doma – ve Fryštáku. Naše pouť nám přinesla neopakovatelné zážitky 

na celý život. Poznali jsme zemi, ve které žil Pán Ježíš, což nám 

pomůže lépe se orientovat v Bibli. Víc si vážíme vody, protože jsme 

viděli, že není samozřejmé mít dobrou pitnou vodu. Voda znamená 

život, tam kde není, nic neroste. Seznámili jsme se s Židy, jsou to 

rozumní lidé, kteří drží při sobě v rodině a dovedou si vzájemně 

pomáhat. Poznali jsme také velké množství salesiánských 

spolupracovníků a našli jsme v nich své dobré přátele. Poznali jsme, 

jak křesťané žijí v Betlémě a dobře jsme se připravili na advent a 

vánoce.                                                                              -js- 
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VZPOMÍNKA NA POUŤ MAMINEK 
Pane Ježíši, Ty miluješ naše děti a vnuky víc než my. 

Věříme, že cokoli se s nimi stane, Ty o tom víš. 

Důvěřujeme Ti, odevzdáváme Ti je, abys mohl konat v jejich životě - 

ne podle našich představ, ale podle své moudrosti a lásky. Amen 

 

S touto modlitbou a myšlenkou 

jsme vyjely první únorovou sobotu 

(4. 2.) na Hromniční pouť matek k 

Panně Marii do Šternberka. 

Autobus vzal maminky a babičky z 

celého okolí a přidali se s námi i 

dva tatínci. Za modliteb a zpěvu 

dorážíme do cíle naší cesty. 

V mrazivém Šternberku jsme hned 

spěchaly do krásného chrámu, kde 

již probíhala modlitba růžence, 

zakoupily jsme si potřebné svíce a 

čekaly na bohoslužbu. 

Přivítal nás místní pan farář, pak 

otec Josef Červenka a ostatní 

celebranti, pro nás maminky a hlavně babičky tam byla slova 

povzbuzení a lásky. Při ofěře s rozžatými svícemi jsme každá přinesla 

své modlitby a prosby Panně Marii. Ve stále přítomné zimě nás hřála 

krásná atmosféra, která prolínala celý kostel. 

Po skončení obřadů jsme se přemístily do kulturního domu, do 

teplíčka k čaji či kávě a sledovaly program místní scholy. 

Odpoledne měla velmi krásnou přednášku s názvem „Boží láska a 

mateřská láska“ sestra Veronika Baráková. 

Svým humorem nás celý den provázel otec Josef Červenka, který 

také s místním panem farářem připravil krásnou adoraci. V jejím 

průběhu jsme odevzdaly lístečky se jmény dětí a blízkých do košíčku 

před „Nejsvětější Svátostí“ a po kněžském požehnání jsme vyrazily 

promrzlou hanáckou krajinou do svých domovů. 

Do setmělého Fryštáku jsme  

přijely s hřejivým pocitem  

v duši a odevzdaly svým  

blízkým upřímné požehnání. 

 

 

       Za všechny poutníky  

         Jarmila Němcová       
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POZVÁNKA  
Seminář pro manţelské páry  

s otcem Jamesem Manjackalem   

ve dnech 20. – 22. dubna v Brně. 

Srdečně Vás zveme na výjimečný seminář 

organizovaný speciálně pro manželské 

páry. Jde o první a jediný manželský 

seminář vedený otcem Jamesem v České 

republice. Účast je možná také pro 

nesezdané páry připravující se na svátost 

manželství. Péče o děti je zabezpečena po 

celou dobu semináře ve vedlejší místnosti 

zdarma. Na místě budou zkušené chůvy, které se budou snažit 

zaujmout Vaše děti formou her, naučných filmů a hudby.                                                                 

Místo konání: Biskupské gymnázium Brno (BiGy),  

                       Barvičova 85, 602 00 BRNO 

Přihláška na: www.otecjames.cz  

nebo mailem: prihlaska@otecjames.cz 

PROGRAM : 

Pátek 20. dubna 2012 

Registrace proběhne v hale BiGy od 10.30 hod.,  

zahájení semináře v 11.30 hod., ukončení v 19.00 hod. 

Registrace je povinná pro všechny účastníky v pátek do 11.30 hod. 

z důvodu komplexnosti tématického obsahu semináře, který chce 

otec James manželům předat, nebude účastníkům pozdější přístup 

umožněn a to ani v další dny.  

Sobota 21. dubna 2012 

Zahájení v 9.00 hod., ukončení v 19.00 hod. 

Neděle 22. dubna 2012 

Zahájení v 9.00 hod., ukončení v 18.00 hod. 

Program bude vţdy ukončen mší svatou spojenou s modlitbou 

otce Jamese. 

 

Otec James Manjackal se narodil 18. dubna 1946 v Kerale v jižní Indii 

a na kněze byl vysvěcen 23. dubna 1973. Je členem řádu Kongregace 

misionářů sv. Františka Saleského (M.S.F.S.). Byl univerzitním 

profesorem. Vykonal mnoho evangelizačních cest po více než 86 

zemích celého světa, kde konal exercicie, pořádal konference,  

vedl bohoslužby s modlitbami za uzdravení a organizoval 

evengelizační semináře. Nyní žije v Mnichově a pokračuje v misijní 

činnosti mezi křesťany i nekřesťany v mnoha zemích Evropy. 

Mimořádná je jeho evangelizační služba v Perském zálivu 

při konverzi muslimů ke křesťanství. Je autorem mnoha knih, básní a 

článků.             -lk- 

 
 

FARNÍČEK  3/12                                         - 7 - 

AD MARIÁNSKÁ DRUŢINA VE FRYŠTÁKU 
V minulém čísle jste si mohli přečíst článek o výročí založení 

Mariánské družiny ve Fryštáku zakončený výzvou k vám – čtenářům, 

abyste prohledali své krabice a alba se starými fotografiemi a přispěli 

do redakce případnými dalšími snímky naší místní mariánské družiny. 

Jedna taková neznámá staletá fotografie se po naší výzvě opravdu 

„vynořila“. Objevil ji a redakci zapůjčil pan Jenda Doležal, za což mu 

děkujeme a fotku zde rádi uveřejňujeme (na straně 10). 

Jedná se o snímek z pouti fryštácké mariánské družiny na Svatém 

Hostýně. Rok pořízení fotografie je neznámý, mohla však vzniknout 

již v roce 1912, kdy zde probíhaly velké oslavy korunovace hostýnské 

sochy Panny Marie s Ježíškem. Fotografie může být i mladší, vznikla 

ale určitě před rokem 1920. Jedním z kněží, který je s družinou 

vyfotografován (s biretem na hlavě) je totiž jezuita a tehdejší 

duchovní představený (superior) na Svatém Hostýně  

P. Antonín Ostrčilík, který na tomto poutním místě působil v letech 

1910-1920. Pro nás – Fryštačany je P. Ostrčilík významnou postavou, 

protože je rodákem z našeho městečka.  

Narodil se zde 19. ledna 1865 jako jeden ze dvou synů Josefa a 

Františky Ostrčilíkových. Během studií teologie v Olomouci se v roce 

1885 rozhodl vstoupit k jezuitům (Tovaryšstvu Ježíšovu). Noviciát 

vykonával ve Sv. Ondřeji v Korutanech v Rakousku. Věčné řeholní 

sliby složil v roce 1903. Současníci spolubratři jej hodnotili jako 

nejznámějšího a ve své době nejlepšího lidového misionáře 

jezuitského řádu v českých zemích, ale i v Rakousku. Pro své 

schopnosti a nadání zastával poměrně významné funkce. Působil jako 

superior jezuitských domů v Praze (1902-1905) a na Svatém Hostýně 

(1910-1920), v letech 1920-1924 byl rektorem jezuitské koleje a 

papežského ústavu na Velehradě. Odtud odešel do Opavy, kde 

v letech 1925-1930 opět působil jako superior a kde také 21. 

července 1930 zemřel. P. Ostrčilík byl mj. velkým propagátorem a 

podporovatelem právě mariánských družin. Už za svého působení 

v Praze se stal ředitelem tamní Mariánské družiny mužů. Z jeho 

popudu byl vydán v roce 1907 „Sborník Mariánských družin ve 

vlastech slovanských“, který hodnotil činnost těchto družin u nás i ve 

slovanském světě. Jeho druhou velkou zásluhou byl vznik časopisu 

mariánských družin „Ve službách Královny“, který vycházel v letech 

1908-1938.                                                                        -vn- 

(použité zdroje: L. Jadrníček-Městečko Fryšták, www.jesuit.cz) 

 

Pokud by někdo ze čtenářů Farníčku objevil nějakou další 

fotku Mariánské druţiny ve Fryštáku,  

určitě ji zde rádi uveřejníme. 

Redakce. 
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NAŠE POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ (ZÁVĚR - 10. ČÁST) 
Poslední den (v neděli 28. 

listopadu) jsme znovu brzy vstali, 

abychom stihli jitřní mši u Božího 

hrobu v latině a potom se mohli 

podívat do jeskyně Božího hrobu. 
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zbytek kamene, kterým byl hrob 
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Potom jsme měli snídani na jeruzalémských střechách. Jsou to 
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také s místním panem farářem připravil krásnou adoraci. V jejím 

průběhu jsme odevzdaly lístečky se jmény dětí a blízkých do košíčku 

před „Nejsvětější Svátostí“ a po kněžském požehnání jsme vyrazily 

promrzlou hanáckou krajinou do svých domovů. 

Do setmělého Fryštáku jsme  

přijely s hřejivým pocitem  

v duši a odevzdaly svým  

blízkým upřímné požehnání. 

 

 

       Za všechny poutníky  

         Jarmila Němcová       
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DOKONČENÍ 
V této souvislosti svými díky zahrnul také 

hradecké poutníky. Po skončení mše svaté 

v kostele sv. Řehoře VII. se pražský 

arcibiskup přesunul do auly Pavla VI., která 

byla otevřena pro gratulace novým 

kardinálům (tzv. „visite di cortesia“). Spolu 

s ostatními kardinály přijímal gratulace 

nejen kněží, svých spolupracovníků a 

věřících, ale také od diplomatického sboru a 

dalších významných osobností.  

Na gratulace navazovalo setkání s novináři a recepce, kterou v poutním 

domě Velehrad pořádal ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. 

Slavnostní mši svatou společně s papežem Benediktem XVI. slavili 

všichni noví kardinálové v neděli 19. února dopoledne v bazilice 

svatého Petra. Ve své homilii jim Svatý otec připomněl, že spolu s 

kardinálskou hodností získali také novou odpovědnost za církev, která 

od nich vyžaduje ještě větší disponibilitu pro Krista a křesťanské 

společenství. „Církev neexistuje sama pro sebe, není sobě cílem, nýbrž 

má odkazovat za sebe, vzhůru, nad nás. Církev je místem, kde k nám 

‚přichází‘ Bůh a odkud ‚vycházíme‘ k němu. Církev má poslání otevírat 

svět, který se kloní k uzavírání se do sebe, a přinášet mu světlo, které 

přichází shůry a bez něhož by se stal neobyvatelným,“ připomněl 

papež. O poslání kardinálské služby pak Benedikt XVI. řekl: „Každému 

křesťanovi je svěřen dar lásky, dar, který je třeba darovat svědectvím 

našeho života. Především to je vaše poslání, vážení bratři kardinálové: 

dosvědčovat radost Kristovy lásky.“ Kardinálský sbor nyní čítá 213 

členů, z nichž 125 má právo volit papeže. Dalších 84 kardinálů přesáhlo 

věkovou hranici osmdesáti let a nemohou se účastnit konkláve. Členové 

kardinálského sboru pocházejí ze 71 zemí – 119 z Evropy, 32 z Latinské 

Ameriky, 21 ze Severní Ameriky, 20 z Asie, 17 z Afriky a 4 z Oceánie. 

Benedikt XVI. v průběhu čtyř konzistoří, které se uskutečnily během 

jeho pontifikátu, jmenoval celkem 62 nových kardinálů. 

                                                                   Zdroj: tisk.cirkev.cz 
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CESTOVNÍ DENÍK DVOU MLADÝCH POUTNIC (5. ČÁST)  
Unavující vedro nás zmáhalo, a tak jsme 

stejně raději volily stín a chládek 

některého z mnoha madridských parků, 

nejlépe, když se v blízkosti nacházela 

nějaká ta fontána. A pak už byl čas na 

shánění večeře, které nám dalo taky dost 

zabrat. Po celodenním chození (škola byla 

uzavřena od 10:00 do 23:00) jsme pak 

byly rády, že jsme se do 12:00 dostaly do 

školy, kdy se škola opět zamykala kvůli 

nezvaným návštěvníkům (Madrid není 

moc bezpečné město). Závěrem bychom 

se chtěly rozepsat o středě, kdy se konalo 

setkání salesiánů z celého světa s hlavním představeným salesiánů 

donem Pascualem Chávezem a hlavní představenou salesiánek 

sestrou Yvonne Reungoat, kterého jsme se také zúčastnily. Byli zde 

salesiáni z Etiopie, Malty, Mexiko, Angoly… Na hlavním pódiu se 

odehrávalo představování jednotlivých národů v podobě tanců, 

scének a písní, typických pro danou kulturu. Mezitím byla možnost 

vyměnit si pár dárků, vyfotit se spolu a pro jazykově zdatné i 

možnost prohodit pár slov. Hlavním bodem byla večerní adorace za 

účasti obou hlavních představených, kteří nám poté předali svá 

poselství. Především nás oslovila slova představené salesiánek 

Yvonne Reungoat, která hovořila o tom, že ačkoli je nás zde mnoho, 

jsme z různých koutů světa a máme každý své srdce, přesto všichni 

společně tvoříme jedno veliké srdce – jedno společenství. V sobotu 

nás čekal přesun na letiště Cuatro Vientos, kde se odehrával vrchol 

celosvětového setkání mládeže (Jornada Mundial de la Juventud) – 

setkání se Svatým otcem Benediktem XVI.  Přesun byl velice náročný, 

kdy jsme za hrozného vedra a obrovského množství lidí cestovaly 

nejdříve vlakem a pak po vlastních na místo určení. Před vstupem do 

areálu jsme musely projít detektorem kovů a pak si najít svůj sektor. 

Jelikož jsme přišly dřív, náš sektor ještě nebyl zcela zaplněn a tak 

jsme se pěkně roztáhly a s pocitem pohodlí jsme se oddaly 

odpočinku. Pak už jsme jen s hrůzou pozorovaly valící se masy lidí, 

které stále přicházely do našeho sektoru.  Ani si neumíte představit, 

jak složité bylo dojít jen na záchod nebo pro vodu.  Doslova jsme si 

šlapali na hlavy.  A v takových podmínkách jsme byly prakticky od půl 

jedné (kdy jsme dorazily na místo) až do příštího dne, kdy jsme 

letiště opouštěly.  Horko bylo nesnesitelné, a tak jsme byly rády za 

osvěžení v podobě hasičů projíždějících mezi sektory a kropících nás 

úžasně studenou vodou. Kolem bylo slyšet samé: „Agua, agua!“ 
(voda, voda…)                                           dokončení příště p+mj 

 

  

 

http://tisk.cirkev.cz/
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  FOTOGRAFIE – MARIÁNSKÁ DRUŽINA  
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ČESKO MÁ SVÉHO DRUHÉHO KARDINÁLA – DOMINIKA DUKU 
Během veřejné konsistoře se Svatým otcem, která se ve Vatikánu 

uskutečnila v sobotu 18. února 2012, převzal kardinál a pražský 

arcibiskup Dominik Duka odznaky své kardinálské hodnosti. Kromě 

toho mu byla přidělena titulární bazilika, jíž se stal kostel sv. Marcelina 

a Petra v Lateránu. Společně s Miloslavem Vlkem je tak Dominik Duka 

druhým českým kardinálem, který má aktuálně právo účastnit se 

případné konkláve a volit papeže. 

 

Odznaky kardinálské hodnosti – 

purpurová solidea, birety, 

kardinálské prsteny a dekrety – 

převzalo v sobotu 18. února během 

konsistoře v bazilice svatého Petra 

22 nových kardinálů. Slavnostní 

obřad začal bohoslužbou slova, 

během které jáhen pražské 

arcidiecéze Radek Tichý, který je 

zároveň pomocným papežským 

ceremoniářem, zazpíval perikopu z 

Markova evangelia pojednávající o rozmluvě Ježíše Krista se svými 

učedníky. Poté následovala papežova promluva a vlastní předávání 

odznaků papežské hodnosti. Noví kardinálové před shromážděným 

Božím lidem vyznali svou víru a slíbili věrnost a poslušnost papeži. 

Jednotlivě přistupovali k papeži, aby od něj obdrželi biret, prsten a 

dekret kardinálského jmenování. Každý nový kardinál poté pozdravil 

papeže a členy kardinálského sboru pozdravením pokoje. Zatímco 

purpurová barva kardinálského biretu je barvou krve mučedníků, 

prsten nese zobrazení apoštolů sv. Petra a Pavla. Reliéfy obou postav 

mají tvar soch, které stojí před bazilikou sv. Petra. Nad jejich hlavami 

je osmicípá hvězda odkazující k Panně Marii. Obruba prstenu 

napodobňuje sloupoví Vatikánské baziliky. Na vnitřní straně prstenu je 

vyryt papežský znak Benedikta XVI. Pro tisícovku poutníků, kteří 

kardinála Duku do Říma doprovodili, sloužil nově jmenovaný kardinál 

mši svatou v sobotu odpoledne v moderním kostele sv. Řehoře VII. 

nedaleko svatopetrské baziliky. Koncelebrovali s ním kardinál Miloslav 

Vlk a biskupové Jan Vokál, Václav Malý a Josef Kajnek. Pražský 

arcibiskup několikrát poděkoval poutníkům, že ho doprovodili v 

okamžiku, který je významným nejen pro pražské arcibiskupství, ale 

také pro celou naši zemi. Ve své promluvě vyzdvihl své předchůdce 

kardinály Kašpara, Berana, Tomáška a Vlka a připomněl ty, kteří je 

kardinály jmenovali, tedy Pia XI., Pia XII. a Jana Pavla II. Zmínil se 

také o životní cestě kardinála Kašpara, který se stejně jako kardinál 

Duka stal pražským arcibiskupem poté, co byl biskupem v Hradci 

Králové.                                                        dokončení na straně 4  

 
Doplnit foto… 

 

 KŘÍŽOVÉ CESTY 2012 

Také v letošním roce budou 

křížové cesty v našem farním 

kostele probíhat vždy v pátek 

večer před mší svatou (cca 

17.45) a v neděli odpoledne od 

15 hodin. Pokud máte zájem o 

vedení této bohoslužby, přihlaste 

se prosím v sakristii buď u otce 

Miroslava, nebo u pana 
kostelníka Košáka.     Děkujeme.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 - 2 -                                    FARNÍČEK  3/12  

DUCHOVNÍ SLOVO 
Měsíc březen je tradičně „zasazen“ do 

doby postní. Doby ne smutné, nýbrž 

hluboké, vyzývající k zamyšlení nad 

sebou, druhými i Bohem. Proč jsem 

takový, jaký jsem? Chtěl mě mít Bůh, to 

je jasné! To, jaký jsem, má mnoho příčin: 

mám určitou povahu osobnosti, více či 

méně jsem se vzdělával a učil od dobrých 

učitelů (rodičů, pedagogů, přátel, rodiny, 

dětí) a především od Boha. Rád pobývám v přítomnosti lepších či 

horších lidí. To, že můj život závažně ovlivňují vztahy k druhým lidem 

i jejich postoje ke mně, je zcela zřejmé. Nakolik se nechávám 

„rozhodit“ nevlídným jednáním druhých, a nakolik já přispívám k 

dobré atmosféře tam, kde právě jsem?  

Bůh je základ mého života. Opustit „Jej“, znamená jet na lodi bez 

kotvy, bez kormidelníka a kapitána, kteří ví, kudy plout (Víme, jak 

některé lodi končí). 

To jsou otázky a úvahy, které kladu i sám sobě. I já musím na ně 

hledat odpovědi. Někdy nás přepadne tíseň z toho, co se s námi a 

kolem nás děje, ale tu je třeba si vždy vzpomenout na Don Boskovo 

„čiň dobro a nech vrabce cvrlikat,“ a na slova Sv. Terezie z Avily: 

„neznepokojuj se příliš.“  

Na přímluvu Sv. Josefa, ať Vás Pán Bůh dobře vede cestou postní. 

 

                                    To Vám přeje otec Miroslav 

 

CO ZPLODILI ŠKOLÁCI A POŠKOLÁCI – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY 
 

  BŘEZEN – TÉMA ŠKOLA 
 Věta je výtvor plodu lidského. 

 Škola nás učí, jak se máme chovat na ulici i ve veřejných 

domech. 

 Věty rozeznáváme jednoduché a bezduché. 

 Koule je oteklá čočka. 

 Jednotka duté míry je hrnec. 

 Paní učitelku mám rád, ale ona už je vdaná. 

 První skupina vyrazila vlevo, druhá vpravo a třetí také 

zabloudila. 

 Měsíc je tak bledý proto, že se toulá po nocích. 

 Já do školy nechodím, protože my ve škole bydlíme. 

 Čertovo jezero je ledovcového původu, čert je zakladatelem 

jenom na papíře. 
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                                                                  KALENDÁRIUM BŘEZEN 2012 

   
  4.3. 2. neděle postní 

11.3. 3. neděle postní 

18.3. 4. neděle postní  

19.3. Slavnost svatého Josefa 

25.3. 5. neděle postní 

 

GORAN 
Na tomto DVD je svědectví bývalého 

narkomana, který prošel léčebnou pro 

drogově závislé v Medjugorje. Tuto 

léčebnou komunitu založila matka Elvíra a 

nikdy nebyla a není dosud dotována 

státem. Léčí se tam jen modlitbou a 

prací. A co jim chybí na provoz získávají z 

milodarů návštěvníků (ne pacientů). Že je 

to úspěšná léčba, o tom svědčí už 17 

léčeben po celém světě. Mimo Evropu 

také v USA, Argentině, Peru. Komunity 

jsou i na Slovensku, jen v Česku nic. 

Proč? U nás nejsou drogově závislí?! 

Toto DVD zhlédlo 45 návštěvníků Klubu důchodců Fryšták 16. ledna 

2012. Mezi nimi byli téměř všichni účastníci loňské pouti do 

Medjugorje, kteří zažili svědectví Gorana takříkajíc "naživo". 

Závěrem chci jménem všech poděkovat panu Pavlu Nášelovi, který 

nám nad rámec svých povinností, zajistil promítání tohoto DVD. 

                                                                            Anna Bačůvková 

 

PROGRAM KLUBU MAMINEK FRYŠTÁK  
 

ÚTERÝ:  

  6.3. Canisterapie, terapie psí láskou, host: Renata Hejtmánková 

13.3. Návštěva Městské knihovny Fryšták, sraz v 9,30 h u knihovny 

20.3. Těšíme se na svátky jara, výměna receptů a velikonoční tvoření 

27.3. Akce a výhody VZP, host: Světlana Večeřová 

TVOŘENÍ: 

14.3. středa 17 hodin pletení z pedigu zaměřené na Velikonoce. 

Materiál je zajištěn. 

23.3.  pátek 18 hodin velikonoční tvoření s aranžérkou J. Kovalovou. 

Materiál je zajištěn. 

                                   TĚŠÍME SE NA VÁS 
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KŘÍŽOVKA NA BŘEZEN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vodorovně: A. Nedarovat, pták-příbuzný sokolu. - B. Dvacet procent, SPZ 
Blanska, rusky „sklo“. - C. Peněžitý trest, součásti tělocvičného nářadí, dámský 
kabátek. - D. Značka našich automobilů, obec na Jižní Moravě, měsíc v roce.- E. 
Výstava zboží spojená s prodejem, noční podniky, česká řeka, papoušek, dětský 

pozdrav.- F. Mužské jméno, značka limonád, polní míra, latinsky“Bůh“, selhání 
krevního oběhu.- G. Evropan, chemický prvek, titul muže, chemický prvek (At), 
římsky 1500.- H. IV. díl tajenky. – I. Francouzská řeka, mokřiny, plemeno. 
Svisle: 1. Citoslovce tišení, sůl pro zvěř. - 2. Druh karetní hry, náš bývalý 
házenkář. - 3. II. díl tajenky, belgické lázně. - 4. Cvičné hudební skladby, 

jméno herce Kostky. - 5. Ženské jméno, kaprovitá ryba. - 6. Starší zájmeno, 
drahý kámen. – 7. Na ono místo, mexická řeka, označení norských vlaků, - 8. 

Asijský stát, květní prášek. – 9. I. díl tajenky, svatební květina. – 10. Německy 
„stáří“, šicí potřeba. – 11. SPZ Rimavské Soboty, opak“pod“, bývalé obchodní 
domy. – 12. A tak podobně (zkr.), vězení (hovor.). – 13. Madridský klub, tvůrce. 
– 14. Oklepnutí, starší značka pokrmového tuku. – 15. III. díl tajenky, továrna 
obráběcích strojů (zkr.). – 16. Svazek slámy, slovensky „mše“. – 17. Osobní 
zájmeno, otázka na místo. 

Nápověda:  8. Barma, 11. RSA, I. Tarn           Připravil František Záloha 
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Papež Benedikt XVI. jmenoval pražského  
arcibiskupa Dominika Duku kardinálem.  

Jmenovací dekret mu předal 18. února ve Vatikánu.  
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