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Láska přichází po špičkách a když…(viz tajenka) 

1. Přívod vody. – 2. Český herec (Mirek). – 3. Výrobci valch. – 4. Volný 

pěší pohyb. – 5. Nabourati. – 6. Malý vůz. – 7. Vrabec (hovorově). – 8. 

Výrobce vagónů. – 9. Domácky Veronika. – Obyvatelé Itálie. – 11. Malý 

volán. – 12. Potulný člověk bez domova. – 13. Druh velryb. – 14. Cvik na 

hrazdě. – 15. Mohutný vítr. – 16. Obyvatelé Belgie. – 17. Opak dlužníka. 

      

    Připravil František Záloha 
Tajenka z minula: dobré slovo bývá lékařem v zármutku  

 

                                                                SMĚJEME SE S FARNÍČKEM 

Víte, proč věřící křesťané nevěří na pověry? 

Protože to přináší smůlu.  

*** 

Přijde starší paní do kostela a najednou si vzpomene, že doma nechala 

zapnutý sporák. A tak se rychle začne modlit. „Andělíčku můj strážníčku, 

opatruj mou dvou plotničku a vypni ji ze šestky na jedničku. 

*** 

Babička vzala vnuka poprvé do kostela a všechno mu tam ukazuje.  

Pak se zastaví před svatostánkem a modlí se. Malého zaujme červená 

barva věčného světla. Dlouho se na ně dívá a nakonec se zeptá: "Babi a 

kdy už tam konečně naskočí zelená, abychom mohli jít dál?" 
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Fryštácká farnost se poprvé připravuje na „Noc kostelů“. 
Podrobný program této zajímavé akce najdete uvnitř čísla.  
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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 
Proč zavádět chladno-únorového Valentina, když 

stejně nikdo neví proč? Díky Karlu Hynku 

Máchovi chápeme měsíc máj jako lásky čas. Čas 

květů, čas nového života v přírodě. Kdo ví, proč 

právě v tomto krásném měsíci nechtějí mladí 

lidé uzavírat sňatky. V době všeobecného 

ateismu jsou v zajetí hloupé pověry.  

Ještě mnohem horší je však víra v padělky a napodobeniny. Kdosi 

řekl, že právě to, čeho je na světě málo, co je vzácné, má nejvíce 

napodobenin a padělků. A to je právě příklad lásky. Láska není zboží, 

nedá se prodat ani koupit. Asi se mnou budete souhlasit, že pravá 

láska je vzácná: pomáhat druhým, když to nejvíce potřebují, nést s 

druhými starosti a bolesti života, potěšit, uklidnit, dodat odvahu, 

nabídnout svůj čas, radu. A podle sv. Pavla v listě Korinťanům: 

nevychloubat se, nezávidět, být shovívavý, dobrosrdečný, radovat se 

z dobra a být smutný ze zlých skutků.  

V měsíci květnu si připomínáme nejvíce „salesiánských“ světců:  

6.5. Dominika Savia, 13.5. zakladatelku salesiánek Marii Dominiku 

Mazzarellovou, 16. a 18.5. dva kněze, kteří bydleli u Dona Boska a 

jím ovlivněni vytvářeli úžasná díla a projekty. 24.5. je svátek P. Marie 

Pomocnice a 29.5. blahoslavený Jan Kowalski, mučedník, zabit 

gestapem během II. svět. války.  

Máme se tedy od koho učit a inspirovat pro stále živé prožívání své 

víry. Víra se projevuje skutky. Mějme v srdci touhu po lásce, po Bohu 

a Panna Maria nechť je naší průvodkyní.      

 

                                                                Váš otec Miroslav 

 

CO ZPLODILI ŠKOLÁCI A POŠKOLÁCI – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY 
          KVĚTEN – TÉMA KULTURA 

 Epigram je rýmovaná legrace. 

 Básník říká řece stříbropěnná proto, že se v ní rýžovalo zlato. 

 Sloh je, když se umí něco napsat. 

 Kdo neumí psát, je alfabeta. 

 Hosté se mají vyprovázet až ke dveřím, aby byla jistota, že 

odešli. 

 Návštěva nám udělá vždycky radost, když ne při příchodu, tak 

při odchodu. 

 Mám ráda pohádku Alibaba a 40 soukromníků. 

 Tomáš Štítný vynalezl štítnou žlázu. 

 Muži zpívají tenorem nebo ještě častěji v base. 

 Státníky můžeme olizovat jedině na známkách. 
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                                                                  KALENDÁRIUM KVĚTEN 2012 
  2.5. Památka svatého Atanáše   

  3.5. Svátek svatých Filipa a Jakuba 

  6.5. 5. neděle velikonoční 

13.5. 6. neděle velikonoční 

14.5. Svátek svatého Matěje 

16.5. Svátek svatého Jana Nepomuckého 

17.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 

20.5. 7. neděle velikonoční 

26.5. Památka svatého Filipa Neriho 

27.5. Slavnost seslání Ducha svatého 

31.5. Svátek Navštívení Panny Marie 

                                                                         Svatý Filip Neri 

AKTUÁLNĚ 
Ve dnech 11.–13. května 2012 se na Svatém Hostýně uskuteční 

duchovní obnova pro seniory. Součástí víkendu budou přednášky 

zaměřené na radosti a starosti stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a 

prohloubení duchovního života. 

Účastníkům bude nabídnuta příležitost ke společným modlitbám, 

rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření nebo i svátosti 

pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a lektorkami. Bližší 

informace podá a přihlášky přijímá Marie Budínová, a to buď písemně 

na adrese Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, nebo telefonicky na 

mobilním čísle 608 407 141. 

SVÁTEK MATEK 
Svátek matek se u nás slaví vždy druhou 

květnovou neděli. Matkám věnovaný den má být 

oceněním odvahy a oběti mateřství. Za 

zakladatelku Svátku matek je považována 

metodistka Anna Marie Jarvis. Ta  při druhém 

výročí smrti její matky zorganizovala v 

baptistickém kostele v neděli 12. 5. 1907 setkání 

místních matek. Rok poté byla požádána, aby 

toto setkání na druhou květnovou neděli opět 

zopakovala. Pro velký úspěch se Anna Marie Jarvis začala šíření této 

myšlenky věnovat naplno, až nakonec kongres USA v roce 1914 

prohlásil Den matek národním svátkem. Z USA se svátek začal šířit 

dále. V Evropě se uchytil po první světové válce. V Československu se 

Den matek začal slavit v roce 1923. V době komunistické totality byl 

svátek zatlačen do pozadí oslavami MDŽ. Nyní se již opět slaví 

veřejně, není ale oficiálním státním svátkem. 

Farníček přeje všem maminkám u příležitosti  

jejich svátku hlavně plno lásky od svých nejbližších. 
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POZVÁNKA 
MO KDU-ČSL FRYŠTÁK 

Vás srdečně zve na oslavu SVÁTKU MATEK. 

Beseda u cimbálu s pěknými lidovými písničkami  

se uskuteční v úterý 15. května 2012 v 17.00  

v jídelně Základní školy ve Fryštáku. 

V programu se představí cimbálová muzika  

Paléska se svými sólisty. Pořadem Vás bude  

provázet herec Slováckého divadla Pavel Majkus. 

Těšíme se, že přijdete společně s námi oslavit svátek všech maminek. 

 

POZVÁNKA NA RODINNÝ VÝLET KLUBU MAMINEK FRYŠTÁK 
U přiležitosti týdne lesů 7.-13.května 2012 s mottem od Johna Ruskina 

"Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka," pořádá fryštácký 

klub maminek rodinný výlet na hrad Lukov. Sraz je v úterý 8. května v 

9.30 hod na parkovišti pod hradem u sochy sv. Jana. Kromě malebného 

prostředí Vám bude nabídnuta přednáška paní Lenky Kaňovské o 

stromech a děti budou-li mít štěstí, najdou i hradní poklad. 

V případě špatného počasí bude akce zrušena  

                                                     Všichni jste srdečně zváni. 

POUŤ NA ZAHÁJENÍ ROKU SVATÉHO CYRILA A METODĚJE V ŘÍMĚ 
Na pouť do Říma, kde se za účasti českých a 

moravských biskupů ve dnech 25.–26. května 

2012 uskuteční zahájení Roku sv. Cyrila a 

Metoděje, mohou nyní zájemci odjíždět také z 

několika moravských měst. Zájezd do Říma totiž v 

tomto termínu pořádá mj. i prostějovská cestovní 

kancelář Miklas Tour. Účastníci zájezdu odjíždějí 23. května v 16.00 

hodin z Olomouce a v 16.30 hodin z Prostějova, nastoupit bude možné 

také v Brně a Mikulově. Přes Vídeň a Graz pak s nezbytnými 

přestávkami přejedou do Itálie. Na programu druhého dne je například 

návštěva baziliky sv. Kříže Jeruzalémského, lateránské baziliky, 

Kolosea či Fora Romana. Třetí den se poutníci zúčastní zahájení 

cyrilometodějského roku ve Vatikánu, u sv. Klimenta budou slavit mši 

svatou a večer si v kostele Panny Marie Sněžné vyslechnou koncert. 

Čtvrtého dne se zúčastní mše svaté, kterou společně se všemi českými 

poutníky bude ve své titulární bazilice sv. Marcelina a Petra slavit 

kardinál Dominik Duka. Po jejím skončení se poutníci vydají do baziliky 

sv. Pavla. Hlavním bodem programu v pátý den zájezdu bude mše 

svatá ze slavnosti Seslání Ducha Svatého v bazilice sv. Petra. Po 

prohlídce chrámu se poutníci vydají na zpáteční cestu k domovu, kam 

by se měli vrátit odpoledne následujícího dne. 

 

Více informací získáte na stránkách www.miklastour.cz 
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SLOVO BISKUPŮ K SOUČASNÉ SITUACI VE SPOLEČNOSTI 
Tiskové středisko České biskupské konference zveřejnilo dopis českých 

a moravských biskupů, kterým se obrací na všechny občany,  

na něž v současné době doléhá složitá ekonomická situace. 

Bratři a sestry, jako pastýři církve si uvědomujeme svoji 

spoluzodpovědnost za všechny, kdo společně s námi žijí v naší vlasti. 

Tímto naším dopisem se chceme obrátit především na ty z vás, na 

které v současné době doléhá složitá ekonomická situace. Víme, že 

cesta nezbytných reforem nyní tíživě dopadá především na sociálně 

slabé, na vícečlenné rodiny či na některé skupiny seniorů. Bolestně 

také zasahuje ty, kterým se i přes poctivé úsilí nedaří nalézt práci. 

Vnímáme, že pro mnohé otce i matky rodin, pro mnohé mladé i starší 

lidi není marná snaha nalézt práci jen ekonomickou otázkou, ale také 

problémem uchování si vědomí vlastní důstojnosti a sebeúcty. To je 

zcela přirozené, neboť práce přispívá k důstojnosti člověka a má v jeho 

životě výsadní postavení. Chtěli bychom proto jako vaši pastýři 

vyjádřit v této situaci svoji blízkost všem, pro které jsou starosti 

zapříčiněné ekonomickou situací dnes zvlášť tíživé. Ujišťujeme vás, že 

vás neseme ve svých modlitbách a hledáme cesty, jak pomoci. Víme 

totiž, že vaše důstojnost nevyplývá pouze z možnosti pracovat, ale je 

zakotvena ve vašem povolání k životu, jež vůči každému z nás vyslovil 

Bůh v Ježíši Kristu. Ačkoliv mohou vnější okolnosti tuto pravdu velmi 

zatemňovat, nemohou ji popřít či zničit! 

Povzbuzujeme jednotlivé farnosti, aby se právě v této době osvědčily 

jako místa, kde tato pravda není zatemněná, kde jsou vzájemná úcta 

a láska neseny živou vírou v důstojnost darovanou nám Bohem. 

Modlíme se, aby církevní společenství byla místem porozumění a 

vzájemné podpory, a tak vydávala v naší společnosti svědectví o 

živém Bohu jako zdroji veškeré útěchy. Chtěli bychom však současně 

důrazně varovat před jednotlivci i skupinami, kteří mnohdy zneužívají 

oprávněného zklamání občanů a podněcují ke hněvu a nenávisti. 

Takový způsob jednání může vést naši společnost pouze do ještě 

hlubších problémů. Zároveň vás všechny, bratři a sestry, chceme 

ujistit, že při setkáních s politickými představiteli připomínáme jejich 

zodpovědnost za každého jednotlivého občana a povzbuzujeme je, aby 

měli odvahu vzepřít se pokušení sobeckého zneužívání moci a nezájmu 

o potřebné. Prosíme o vaše modlitby, abychom byli schopni v síle 

Ducha Svatého rozumět znamením doby a hlásat radostnou zvěst 

srozumitelným způsobem. Věříme v mocnou přímluvu naší nebeské 

Matky, vzýváme naše zemské patrony a povzbuzujeme Vás i sebe 

navzájem slovy apoštola Pavla: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On 

neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal, jak by 

nám spolu s ním nedaroval všecko ostatní!“ (Řím 8,32). 

        Žehnáme vám a vašim blízkým - vaši čeští a moravští biskupové. 
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2012  

Hned první červnovou neděli (3. června) se v našem farním kostele 

uskuteční letošní první svaté přijímání. Tentokrát je připraveno poprvé 

přijmout Pána Ježíše těchto 15 dětí. Sabina Divilová, Simona Fišerová, 

Štěpán Fuksa, Tadeáš Halašta, Vojtěch Kamenář, Alžběta Končáková, 

Karel Macháček, Magdaléna Ponížilová, Adéla Sanitrníková, Zuzana 

Skaličková, Kristýna Skoumalová, Zdeněk Světlík, Ondřej Tkadlec, 

Klára Zelinková a Lucie Dočkalová. 

MODLITBA DĚTÍ PO PRVNÍM SVATÉM PŘIJÍMÁNÍ 
Pane Ježíši, jsi teď naším hostem. 

Jsi vznešený, laskavý a krásný. Máme tě rádi. 

Chceme už navždycky zůstat Tvými přáteli. 

Kdekoliv budeme, doma, ve škole i venku, 

všude chceme žít jako praví křesťané. 

Prosíme Tě, Pane Ježíši, chraň také naše sourozence, 

rodiče, všechny, kdo se o nás starají. 

Ať jsou zdraví, veselí a spokojení ve Tvé náruči. 

Pane Ježíši, máme Tě rádi. 

Vyprošujme u našeho Pána Ježíše Krista pro všechny tyto děti 

především hojnost Boží lásky. Ať je toto jejich první setkání s Pánem 

Ježíšem přivede k němu ještě blíže a ať si svou víru nesou ve svém 

srdci po celý život.              Farníček 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OTEC JIŘÍ KŘEMEČEK ODCHÁZÍ Z FRYŠTÁKU 

Každý pravidelný návštěvník bohoslužeb v našem kostele se už jistě 

setkal se salesiánem P. Jiřím Křemečkem, který na přechodnou dobu 

bydlel na faře a byl „pomocnou silou“ v místní duchovní správě 

(sloužení mší svatých, zpovídání atd.). Od začátku května otec Jiří 

nastupuje na své nové působiště do Prahy-Kobylis, kde bude ředitelem 

nově vzniklého chlapeckého internátu pro učně a středoškoláky. Tento 

internát začne fungovat od září letošního roku a jeho vedení budou mít 

na starosti právě salesiáni. Za celou farnost děkujeme otci Jiřímu za 

jeho obětavou pomoc a přejeme mu hodně sil a darů Ducha Svatého 

pro práci na jeho novém působišti.                               redakce  
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SVATÝ STOLEC KE KAUZE „ŘECKOKATOLICKÝCH BISKUPŮ“   
Za provokaci ve vztahu k církevní autoritě 

poškozující celou katolickou církev 

označila Kongregace pro nauku víry 

jednání čtyř řeholníků vyloučených z 

baziliánského řádu sv. Josafata, kteří se 

svévolně prohlásili za biskupy ukrajinské 

řeckokatolické církve. Nóta vatikánského 

úřadu se týká dvou Čechů, o. Eliáše 

Dohnala a Metoděje R. Špiříka, a dvou 

Ukrajinců, bývalého baziliána Markiana V. 

Hitiuka, a diecézního kněze Roberta 

Oberhausera, kteří v dubnu loňského 

roku ohlásili vznik Byzantského  

katolického patriarchátu. Do jeho čela zvolili bývalého kněze 

olomoucké arcidiecéze, Antonína Dohnala, který po vstupu 

k baziliánům nově přijal jméno Eliáš. 

Jak uvádí nóta Kongregace pro nauku víry, církevní představitelé se 
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http://www.radiovaticana.cz/
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VELIKONOCE V DISU  

Letošní Velikonoce jsme se rozhodly prožít netradičně na DISu ve 

Fryštáku. I přes všechny komplikace jsme ve středu nakonec dorazily 

na DIS, kde na nás čekala večeře, přivítání se s ostatními a uvítací 

program. Večer, jak už to bývá zvykem, byla čajovna. Zelený čtvrtek 

byl zaměřen na pomoc DISu a také potřebným lidem. Jeli jsme  

zpívat do domova důchodců v Lukově. Ještě ten večer jsme všichni 

vyrazili na pouť do „Getsemanské zahrady“ a přespali jsme v Kašavě. 

Na Velký pátek jsme hned ráno vyrazili na křížovou cestu, která byla 

zakončena velkopátečními obřady v přírodě, při nichž jsme měli 

dramaticky ztvárněné pašije. Pak jsme se už auty dopravili zpátky na 

DIS, kde na nás čekala teplá „valašská kyselica“, která všem bodla. 

Pak jsme všichni ulehli k filmu „Výměna“, který byl naprosto úžasný. 

Během celé noci jsme měli možnost hlídat Boží hrob. Dopoledne na 

Bílou sobotu jsme hráli různé hry, probíhaly workshopy a také byla 

liturgická příprava na večerní vigilii. Večer jsme se všichni shromáždili 

před DISem, kde bylo žehnání ohně a paškálu a potom v kapli 

pokračovala mše svatá. Během ní nás doprovázela schola, která byla 

perfektně připravená. Po skončení mše už nás čekala diskotéka a 

spousta chlebíčků, které jsme si sami připravili. Do ranních hodin byl 

parket plný, pak jsme to zabalili a šli spát. V neděli proběhla mše a 

pak už nás čekalo to nejhorší z Velikonoc – rozloučení s ostatními a 

odjezd domů. Celkově jsme si Velikonoce na DISu naprosto užily a 

odvezli jsme si domů spoustu zážitků a vzpomínek. 

 

Klára a Anežka Pavlicovy 
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ROK BIŘMOVÁNÍ A SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
V rámci tříleté duchovní přípravy na 

oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a 

Metoděje na Moravu prožíváme letošní 

církevní rok zaměřený na svátost 

biřmování. Větším vrcholem tohoto roku 

tedy nemůže být jiná událost než slavnost 

Seslání Ducha Svatého, kterou budeme 

slavit v neděli 27. května. Rádi bychom 

proto všechny z naší farnosti povzbudili 

k dobré duchovní přípravě na tuto 

slavnost – vždyť svátost biřmování, 

kterou jsme kdysi přijali, není 

„jednorázovou“ svátostí. Našim úkolem je 

proto stále obnovovat vztah s Duchem 

Svatým, kterého jsme v této svátosti 

přijali a který je stále přítomen v našem srdci, ať už skrze přijímání 

svátostí, osobní i společnou modlitbu, četbu Písma svatého a 

duchovní literatury i společné sdílení života z víry. Vždyť bez působení 

Ducha Svatého bude náš křesťanský život bezbarvý, plytký a 

postavený jen na lidských zásluhách a výkonech. 

Vhodnou pomůckou pro dobrou duchovní přípravu na slavnost Seslání 

Ducha Svatého může být modlitba svatodušní novény, která se 

modlí devět dní před touto slavností, tedy od 17. května. V současné 

době existuje vícero svatodušních novén, mezi nimiž je možné si 

vybrat. Na webových stránkách www.vira.cz najdeme v elektronické 

podobě Svatodušní novénu k Roku biřmování 2012 (autor P. Michal 

Němeček) včetně návodu, jak se tuto novénu modlit. V tištěné 

podobě je možné zakoupit Svatodušní novénu od P. Vojtěcha Kodeta, 

která je k dostání v síti prodejen Karmelitánského nakladatelství 

(také ve Veni ve Zlíně, cena je 39 Kč). Nakladatelství Paulinky 

(www.paulinky.cz) zase nabízí svatodušní novénu s názvem „Přijď, ó 

Duchu přesvatý“ (cena 32 Kč). V současné době se připravuje do 

tisku také novéna k Duchu Svatému, jejíž autorem je náš otec 

arcibiskup Jan Graubner. Všechny tyto materiály si můžete objednat 

v sakristii. Zájemci o další materiály související s tématikou Ducha 

Svatého a svátosti biřmování mohou navštívit také webovou stránku 

olomouckého katechetického centra www.ado.cz/katechete, kde je 

k dispozici speciální rubrika k Roku biřmování. 

Obnovme svůj vztah s Duchem Svatým – třetí Božskou osobou 

– který nám byl vylit do srdce (Řím 5,5) a stále je nám dáván 

skrze svátosti křtu, biřmování a eucharistie, zvláště v tomto 

Roce biřmování! 

-vn-        
  

 

 

 

 

 

http://www.vira.cz/
http://www.paulinky.cz/
http://www.ado.cz/katechete


volnivol 
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NOC KOSTELŮ VE FRYŠTÁKU  
V pátek 1. června proběhne v našem farním kostele sv. Mikuláše ve 

Fryštáku poprvé tzv. Noc kostelů. Smyslem této akce je možnost 

nezávazného přiblížení a setkaní s křesťanstvím, prostorem pro 

netradiční setkávání a rozjímání lidí, noc plná lehkosti a nenucenosti a 

zároveň citlivosti a hloubky. Noc kostelů je určena pro nejširší 

veřejnost, kdy se kostely prezentuji jako významná a nedílná součást 

společenského života všech obyvatel našeho regionu.  

Na celý páteční večer je připraven zajímavý kulturní program, pásmo 

hudby i mluveného slova, v němž vystoupí fryštácká schola, žáci 

dramatického oboru ZUŠ Morava, zahraje komorní orchestr ZUŠ 

Morava, zazpívá dětský sbor Josefa Surovíka a přijede i host ze 

Slovenska. Dopolední doprovodný program s názvem Den kostelů – 

Tajemství chrámu je určen pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ ve Fryštáku. 

Budou si moci s populárním výkladem prohlédnout jak prostory 

našeho kostela, tak i Muzeum Ignáce Stuchlého a budovu DISu. 

NA VŠECHNY BODY PROGRAMU JE VSTUP ZDARMA. 
 

Za všechny organizátory srdečně zve ing. František Odstrčil 

HLAVNÍ VEČERNÍ PROGRAM 

17.55 

Hlas zvonů nad krajinou 

 zvony kostela sv. Mikuláše se spojí s ostatními kostelními zvony 

Zlínského kraje a zahájí Noc kostelů ve Fryštáku. 

 

18.15–19.15 

Slavnostní mše svatá 

slavnostní bohoslužba „za město Fryšták“. 

 

19.30 

Andělé kolem nás 

výstava kreseb a obrázků z prací dětí MŠ Fryšták, žáků ZŠ Fryšták a 

klientů domova Hrádek ve Fryštáku. Výstava proběhne ve dnech  

1. 6. – 10. 6. 2012 v prostorách kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku a od 

11. 6. do 29. 6. 2012 v prostorách DISu ve Fryštáku. 

 

19.45–20.15 

Pokoj lidem dobré vůle 

společné vystoupení dětské scholy při kostele sv. Mikuláše ve 

Fryštáku a žáků dramatického oboru ZUŠ Morava Zlín. 

 

20.15–21.00 

Volná prohlídka kostela a kostelní věže s odborným výkladem. 
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21.30–22.00 

Kouzlo zpěvu 

vystoupení pěveckého souboru Josefa Surovíka ze Želechovic na 

Dřevnicí. 

 

22.15–22.45 

Kniha milosrdenství 

komponovaný pořad s náboženskými texty a skladbami písničkáře 

Leonarda Cohena. 

 

23.00–23.30 

Romantické troubení 

vystoupení trubačů folklórního souboru Javor ze slovenské obce Lúky 

pod Makytou v nočním kostele za osvětlení svíček. 

 

23.45 – 24.00 

Společná modlitba 

závěrečné modlitba za město Fryšták a poděkování za večer. 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM 

 

10.00–12.00 

Den kostelů – Tajemství chrámu 

prohlídka prostor kostela sv. Mikuláše, Muzea Ignáce Stuchlého na  

faře a prostor DISu, spojená se zábavnými hrami, soutěžemi a  

pohoštěním pro děti Základní školy ve Fryštáku (8. + 9. třídy),  

pod vedením P. Miroslava Dibelky, P. Františka Bezděka a  

P. Maxe Dřímala. 

18.00–21.00 

volná nebo komentovaná prohlídka Muzea Ignáce Stuchlého. 
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http://www.ado.cz/katechete
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2012  

Hned první červnovou neděli (3. června) se v našem farním kostele 

uskuteční letošní první svaté přijímání. Tentokrát je připraveno poprvé 

přijmout Pána Ježíše těchto 15 dětí. Sabina Divilová, Simona Fišerová, 

Štěpán Fuksa, Tadeáš Halašta, Vojtěch Kamenář, Alžběta Končáková, 

Karel Macháček, Magdaléna Ponížilová, Adéla Sanitrníková, Zuzana 

Skaličková, Kristýna Skoumalová, Zdeněk Světlík, Ondřej Tkadlec, 

Klára Zelinková a Lucie Dočkalová. 

MODLITBA DĚTÍ PO PRVNÍM SVATÉM PŘIJÍMÁNÍ 
Pane Ježíši, jsi teď naším hostem. 

Jsi vznešený, laskavý a krásný. Máme tě rádi. 

Chceme už navždycky zůstat Tvými přáteli. 

Kdekoliv budeme, doma, ve škole i venku, 

všude chceme žít jako praví křesťané. 

Prosíme Tě, Pane Ježíši, chraň také naše sourozence, 

rodiče, všechny, kdo se o nás starají. 

Ať jsou zdraví, veselí a spokojení ve Tvé náruči. 

Pane Ježíši, máme Tě rádi. 

Vyprošujme u našeho Pána Ježíše Krista pro všechny tyto děti 

především hojnost Boží lásky. Ať je toto jejich první setkání s Pánem 

Ježíšem přivede k němu ještě blíže a ať si svou víru nesou ve svém 

srdci po celý život.              Farníček 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OTEC JIŘÍ KŘEMEČEK ODCHÁZÍ Z FRYŠTÁKU 

Každý pravidelný návštěvník bohoslužeb v našem kostele se už jistě 

setkal se salesiánem P. Jiřím Křemečkem, který na přechodnou dobu 

bydlel na faře a byl „pomocnou silou“ v místní duchovní správě 

(sloužení mší svatých, zpovídání atd.). Od začátku května otec Jiří 

nastupuje na své nové působiště do Prahy-Kobylis, kde bude ředitelem 

nově vzniklého chlapeckého internátu pro učně a středoškoláky. Tento 

internát začne fungovat od září letošního roku a jeho vedení budou mít 

na starosti právě salesiáni. Za celou farnost děkujeme otci Jiřímu za 

jeho obětavou pomoc a přejeme mu hodně sil a darů Ducha Svatého 

pro práci na jeho novém působišti.                               redakce  
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SVATÝ STOLEC KE KAUZE „ŘECKOKATOLICKÝCH BISKUPŮ“   
Za provokaci ve vztahu k církevní autoritě 

poškozující celou katolickou církev 

označila Kongregace pro nauku víry 

jednání čtyř řeholníků vyloučených z 

baziliánského řádu sv. Josafata, kteří se 

svévolně prohlásili za biskupy ukrajinské 

řeckokatolické církve. Nóta vatikánského 

úřadu se týká dvou Čechů, o. Eliáše 

Dohnala a Metoděje R. Špiříka, a dvou 

Ukrajinců, bývalého baziliána Markiana V. 

Hitiuka, a diecézního kněze Roberta 

Oberhausera, kteří v dubnu loňského 

roku ohlásili vznik Byzantského  

katolického patriarchátu. Do jeho čela zvolili bývalého kněze 

olomoucké arcidiecéze, Antonína Dohnala, který po vstupu 

k baziliánům nově přijal jméno Eliáš. 

Jak uvádí nóta Kongregace pro nauku víry, církevní představitelé se 

na různých úrovních snažili přesvědčit dotyčné, aby upustili od 

jednání, které uvádí věřící do omylu – jak už se v některých 

případech také stalo. Svatý stolec – pokračuje prohlášení – „doufal v 

pokání a následný návrat uvedených kleriků do plného společenství 

katolické církve“, ale poslední vývoj událostí, jako nezdařený pokus 

obdržet státní registraci skupiny „Pidhirců“ (podle domovského 

kláštera v ukrajinském Pidhirci, pozn. red.) pod jménem „Pravoslavná 

řeckokatolická církev Ukrajiny“, naopak potvrzuje jejich vzpurný 

postoj. Vzhledem k tomu, že dotyční nepravdivě tvrdí, že nejvyšší 

církevní autorita má k dispozici dokumenty dokládající platnost jejich 

biskupského svěcení, Kongregace pro nauku víry – stojí dále v 

nótě – chce tímto prohlášením informovat věřící, zejména ze 

zemí původu údajných „biskupů“, o jejich současné kanonické 

situaci. 

Vatikánský úřad proto oznamuje, že jak vlastní biskupská svěcení 

dotyčných, tak také veškerá další svěcení, která od nich vzešla 

či vzejdou, jsou neplatná. Zároveň nóta upozorňuje, že všichni 

čtyři „takřečení“ biskupové jsou exkomunikováni podle Kodexu 

kanonického práva pro Východní církve a že vzhledem k tomu 

označení „katolický“, které používají ve svém jménu, je nelegitimní. 

Dokument Kongregace pro nauku víry proto vyzývá věřící, aby se 

nepřipojovali k této skupině, která je z právního hlediska mimo 

církevní společenství, a vybízí k modlitbě za členy této skupiny, aby 

přiznali své pochybení a vrátili se k plnému společenství katolické 

církve.         Podle zdroje: www.radiovaticana.cz - zpracoval lk 
(Na obrázku je kostel v ukrajinském městě Pidhirci) 

 

  

http://www.radiovaticana.cz/
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POZVÁNKA 
MO KDU-ČSL FRYŠTÁK 

Vás srdečně zve na oslavu SVÁTKU MATEK. 

Beseda u cimbálu s pěknými lidovými písničkami  

se uskuteční v úterý 15. května 2012 v 17.00  

v jídelně Základní školy ve Fryštáku. 

V programu se představí cimbálová muzika  

Paléska se svými sólisty. Pořadem Vás bude  

provázet herec Slováckého divadla Pavel Majkus. 

Těšíme se, že přijdete společně s námi oslavit svátek všech maminek. 

 

POZVÁNKA NA RODINNÝ VÝLET KLUBU MAMINEK FRYŠTÁK 
U přiležitosti týdne lesů 7.-13.května 2012 s mottem od Johna Ruskina 

"Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka," pořádá fryštácký 

klub maminek rodinný výlet na hrad Lukov. Sraz je v úterý 8. května v 

9.30 hod na parkovišti pod hradem u sochy sv. Jana. Kromě malebného 

prostředí Vám bude nabídnuta přednáška paní Lenky Kaňovské o 

stromech a děti budou-li mít štěstí, najdou i hradní poklad. 

V případě špatného počasí bude akce zrušena  

                                                     Všichni jste srdečně zváni. 

POUŤ NA ZAHÁJENÍ ROKU SVATÉHO CYRILA A METODĚJE V ŘÍMĚ 
Na pouť do Říma, kde se za účasti českých a 

moravských biskupů ve dnech 25.–26. května 

2012 uskuteční zahájení Roku sv. Cyrila a 

Metoděje, mohou nyní zájemci odjíždět také z 

několika moravských měst. Zájezd do Říma totiž v 

tomto termínu pořádá mj. i prostějovská cestovní 

kancelář Miklas Tour. Účastníci zájezdu odjíždějí 23. května v 16.00 

hodin z Olomouce a v 16.30 hodin z Prostějova, nastoupit bude možné 

také v Brně a Mikulově. Přes Vídeň a Graz pak s nezbytnými 

přestávkami přejedou do Itálie. Na programu druhého dne je například 

návštěva baziliky sv. Kříže Jeruzalémského, lateránské baziliky, 

Kolosea či Fora Romana. Třetí den se poutníci zúčastní zahájení 

cyrilometodějského roku ve Vatikánu, u sv. Klimenta budou slavit mši 

svatou a večer si v kostele Panny Marie Sněžné vyslechnou koncert. 

Čtvrtého dne se zúčastní mše svaté, kterou společně se všemi českými 

poutníky bude ve své titulární bazilice sv. Marcelina a Petra slavit 

kardinál Dominik Duka. Po jejím skončení se poutníci vydají do baziliky 

sv. Pavla. Hlavním bodem programu v pátý den zájezdu bude mše 

svatá ze slavnosti Seslání Ducha Svatého v bazilice sv. Petra. Po 

prohlídce chrámu se poutníci vydají na zpáteční cestu k domovu, kam 

by se měli vrátit odpoledne následujícího dne. 

 

Více informací získáte na stránkách www.miklastour.cz 
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SLOVO BISKUPŮ K SOUČASNÉ SITUACI VE SPOLEČNOSTI 
Tiskové středisko České biskupské konference zveřejnilo dopis českých 

a moravských biskupů, kterým se obrací na všechny občany,  

na něž v současné době doléhá složitá ekonomická situace. 

Bratři a sestry, jako pastýři církve si uvědomujeme svoji 

spoluzodpovědnost za všechny, kdo společně s námi žijí v naší vlasti. 

Tímto naším dopisem se chceme obrátit především na ty z vás, na 

které v současné době doléhá složitá ekonomická situace. Víme, že 

cesta nezbytných reforem nyní tíživě dopadá především na sociálně 

slabé, na vícečlenné rodiny či na některé skupiny seniorů. Bolestně 

také zasahuje ty, kterým se i přes poctivé úsilí nedaří nalézt práci. 

Vnímáme, že pro mnohé otce i matky rodin, pro mnohé mladé i starší 

lidi není marná snaha nalézt práci jen ekonomickou otázkou, ale také 

problémem uchování si vědomí vlastní důstojnosti a sebeúcty. To je 

zcela přirozené, neboť práce přispívá k důstojnosti člověka a má v jeho 

životě výsadní postavení. Chtěli bychom proto jako vaši pastýři 

vyjádřit v této situaci svoji blízkost všem, pro které jsou starosti 

zapříčiněné ekonomickou situací dnes zvlášť tíživé. Ujišťujeme vás, že 

vás neseme ve svých modlitbách a hledáme cesty, jak pomoci. Víme 

totiž, že vaše důstojnost nevyplývá pouze z možnosti pracovat, ale je 

zakotvena ve vašem povolání k životu, jež vůči každému z nás vyslovil 

Bůh v Ježíši Kristu. Ačkoliv mohou vnější okolnosti tuto pravdu velmi 

zatemňovat, nemohou ji popřít či zničit! 

Povzbuzujeme jednotlivé farnosti, aby se právě v této době osvědčily 

jako místa, kde tato pravda není zatemněná, kde jsou vzájemná úcta 

a láska neseny živou vírou v důstojnost darovanou nám Bohem. 

Modlíme se, aby církevní společenství byla místem porozumění a 

vzájemné podpory, a tak vydávala v naší společnosti svědectví o 

živém Bohu jako zdroji veškeré útěchy. Chtěli bychom však současně 

důrazně varovat před jednotlivci i skupinami, kteří mnohdy zneužívají 

oprávněného zklamání občanů a podněcují ke hněvu a nenávisti. 

Takový způsob jednání může vést naši společnost pouze do ještě 

hlubších problémů. Zároveň vás všechny, bratři a sestry, chceme 

ujistit, že při setkáních s politickými představiteli připomínáme jejich 

zodpovědnost za každého jednotlivého občana a povzbuzujeme je, aby 

měli odvahu vzepřít se pokušení sobeckého zneužívání moci a nezájmu 

o potřebné. Prosíme o vaše modlitby, abychom byli schopni v síle 

Ducha Svatého rozumět znamením doby a hlásat radostnou zvěst 

srozumitelným způsobem. Věříme v mocnou přímluvu naší nebeské 

Matky, vzýváme naše zemské patrony a povzbuzujeme Vás i sebe 

navzájem slovy apoštola Pavla: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On 

neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal, jak by 

nám spolu s ním nedaroval všecko ostatní!“ (Řím 8,32). 

        Žehnáme vám a vašim blízkým - vaši čeští a moravští biskupové. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Proč zavádět chladno-únorového Valentina, když 

stejně nikdo neví proč? Díky Karlu Hynku 

Máchovi chápeme měsíc máj jako lásky čas. Čas 

květů, čas nového života v přírodě. Kdo ví, proč 

právě v tomto krásném měsíci nechtějí mladí 

lidé uzavírat sňatky. V době všeobecného 

ateismu jsou v zajetí hloupé pověry.  

Ještě mnohem horší je však víra v padělky a napodobeniny. Kdosi 

řekl, že právě to, čeho je na světě málo, co je vzácné, má nejvíce 

napodobenin a padělků. A to je právě příklad lásky. Láska není zboží, 

nedá se prodat ani koupit. Asi se mnou budete souhlasit, že pravá 

láska je vzácná: pomáhat druhým, když to nejvíce potřebují, nést s 

druhými starosti a bolesti života, potěšit, uklidnit, dodat odvahu, 

nabídnout svůj čas, radu. A podle sv. Pavla v listě Korinťanům: 

nevychloubat se, nezávidět, být shovívavý, dobrosrdečný, radovat se 

z dobra a být smutný ze zlých skutků.  

V měsíci květnu si připomínáme nejvíce „salesiánských“ světců:  

6.5. Dominika Savia, 13.5. zakladatelku salesiánek Marii Dominiku 

Mazzarellovou, 16. a 18.5. dva kněze, kteří bydleli u Dona Boska a 

jím ovlivněni vytvářeli úžasná díla a projekty. 24.5. je svátek P. Marie 

Pomocnice a 29.5. blahoslavený Jan Kowalski, mučedník, zabit 

gestapem během II. svět. války.  

Máme se tedy od koho učit a inspirovat pro stále živé prožívání své 

víry. Víra se projevuje skutky. Mějme v srdci touhu po lásce, po Bohu 

a Panna Maria nechť je naší průvodkyní.      

 

                                                                Váš otec Miroslav 

 

CO ZPLODILI ŠKOLÁCI A POŠKOLÁCI – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY 
          KVĚTEN – TÉMA KULTURA 

 Epigram je rýmovaná legrace. 

 Básník říká řece stříbropěnná proto, že se v ní rýžovalo zlato. 

 Sloh je, když se umí něco napsat. 

 Kdo neumí psát, je alfabeta. 

 Hosté se mají vyprovázet až ke dveřím, aby byla jistota, že 

odešli. 

 Návštěva nám udělá vždycky radost, když ne při příchodu, tak 

při odchodu. 

 Mám ráda pohádku Alibaba a 40 soukromníků. 

 Tomáš Štítný vynalezl štítnou žlázu. 

 Muži zpívají tenorem nebo ještě častěji v base. 

 Státníky můžeme olizovat jedině na známkách. 
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                                                                  KALENDÁRIUM KVĚTEN 2012 
  2.5. Památka svatého Atanáše   

  3.5. Svátek svatých Filipa a Jakuba 

  6.5. 5. neděle velikonoční 

13.5. 6. neděle velikonoční 

14.5. Svátek svatého Matěje 

16.5. Svátek svatého Jana Nepomuckého 

17.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 

20.5. 7. neděle velikonoční 

26.5. Památka svatého Filipa Neriho 

27.5. Slavnost seslání Ducha svatého 

31.5. Svátek Navštívení Panny Marie 

                                                                         Svatý Filip Neri 

AKTUÁLNĚ 
Ve dnech 11.–13. května 2012 se na Svatém Hostýně uskuteční 

duchovní obnova pro seniory. Součástí víkendu budou přednášky 

zaměřené na radosti a starosti stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a 

prohloubení duchovního života. 

Účastníkům bude nabídnuta příležitost ke společným modlitbám, 

rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření nebo i svátosti 

pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a lektorkami. Bližší 

informace podá a přihlášky přijímá Marie Budínová, a to buď písemně 

na adrese Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, nebo telefonicky na 

mobilním čísle 608 407 141. 

SVÁTEK MATEK 
Svátek matek se u nás slaví vždy druhou 

květnovou neděli. Matkám věnovaný den má být 

oceněním odvahy a oběti mateřství. Za 

zakladatelku Svátku matek je považována 

metodistka Anna Marie Jarvis. Ta  při druhém 

výročí smrti její matky zorganizovala v 

baptistickém kostele v neděli 12. 5. 1907 setkání 

místních matek. Rok poté byla požádána, aby 

toto setkání na druhou květnovou neděli opět 

zopakovala. Pro velký úspěch se Anna Marie Jarvis začala šíření této 

myšlenky věnovat naplno, až nakonec kongres USA v roce 1914 

prohlásil Den matek národním svátkem. Z USA se svátek začal šířit 

dále. V Evropě se uchytil po první světové válce. V Československu se 

Den matek začal slavit v roce 1923. V době komunistické totality byl 

svátek zatlačen do pozadí oslavami MDŽ. Nyní se již opět slaví 

veřejně, není ale oficiálním státním svátkem. 

Farníček přeje všem maminkám u příležitosti  

jejich svátku hlavně plno lásky od svých nejbližších. 
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DOPLŇOVAČKA NA KVĚTEN 
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Láska přichází po špičkách a když…(viz tajenka) 

1. Přívod vody. – 2. Český herec (Mirek). – 3. Výrobci valch. – 4. Volný 

pěší pohyb. – 5. Nabourati. – 6. Malý vůz. – 7. Vrabec (hovorově). – 8. 

Výrobce vagónů. – 9. Domácky Veronika. – Obyvatelé Itálie. – 11. Malý 

volán. – 12. Potulný člověk bez domova. – 13. Druh velryb. – 14. Cvik na 

hrazdě. – 15. Mohutný vítr. – 16. Obyvatelé Belgie. – 17. Opak dlužníka. 

      

    Připravil František Záloha 
Tajenka z minula: dobré slovo bývá lékařem v zármutku  

 

                                                                SMĚJEME SE S FARNÍČKEM 

Víte, proč věřící křesťané nevěří na pověry? 

Protože to přináší smůlu.  

*** 

Přijde starší paní do kostela a najednou si vzpomene, že doma nechala 

zapnutý sporák. A tak se rychle začne modlit. „Andělíčku můj strážníčku, 

opatruj mou dvou plotničku a vypni ji ze šestky na jedničku. 

*** 

Babička vzala vnuka poprvé do kostela a všechno mu tam ukazuje.  

Pak se zastaví před svatostánkem a modlí se. Malého zaujme červená 

barva věčného světla. Dlouho se na ně dívá a nakonec se zeptá: "Babi a 

kdy už tam konečně naskočí zelená, abychom mohli jít dál?" 
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Fryštácká farnost se poprvé připravuje na „Noc kostelů“. 
Podrobný program této zajímavé akce najdete uvnitř čísla.  
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