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KŘÍŽOVKA NA BŘEZEN 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Když se žena vdá, stane se paní…pokračování v tajence…. 

Vodorovně: A. Horní část místnosti, slitina mědi a zinku. – B. I. díl tajenky. – 
C. SPZ okresu Rokycany, součást obrazu, druh textilie, italské město, zemina na 
kořenech. – D. Očistit vodou, propagační materiál, ženské jméno. – E. Anglický 
kněz, nulky, mzda, palivo. – F. Řeka ve Španělsku, slovenská předložka, ostrov 
bývalé Jugoslávie, plaz, jméno herečky Janžurové. – G. Spěch, mužské jméno, 
lehká slitina. – H. Promoční místnost, směnečný ručitel, turecká řeka, hlavní 
činitel. – I. II. díl tajenky. – J. Pojednání (mn. č.), jméno Komenského, 

planetka. Svisle: 1. Časopis s dobrodružnou tématikou. – 2. Menší hora, druh 
uzeniny. – 3. Zkratka tis. agentury Švýcarska, SPZ okresu Rakovník, latinsky 
„kostky“. – 4. Mučitel, tvárná hmota. – 5. Řehtat, horníkovo pracoviště, město 
V Čadu. – 6. Číslovka, americký spisovatel, SPZ okresu Prostějov. – 7. Symbol 

trápení, vyzvánění za zemřelého. – 8. Olina, barva na vejce, polský spisovatel. – 
9. Široký pytel, potom, město v Nigérii. – 10. Druh vyznamenání (hovor.), pták 
křikavec. – 11. Osobní zájmeno, slosování, šachová remíza. – 12. Tlak, SPZ 

okresu Tábor, belgické lázně. – 13. Brazilský spisovatel (George), stará mince ze 
14. stol. – 14. Část chrupu, rusky „tito“, úder. – 15. Symbolický název 
pohřebiště, výzva. – 16. Oblíbená námořnická píseň. 

Nápověda: F. Oca, 3. SDA, 9. Abo, 12. Spa     Připravil František Záloha  
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Svatý otec Benedikt XVI. se vzdal svého úřadu  
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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 

oechce, 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 
Milí farníci, letošní březen bude velmi 

důležitý pro katolickou církev.  

V tomto měsíci zvolí otcové kardinálové 

nového papeže. Modleme se za to a 

doufejme, že bude kardinály vybrán muž 

osvícený a moudrý, jež prorocky povede 

Církev do dalších let a aktivně a účinně 

bude reformovat to a ty, kteří jeho 

moudrá a rozhodná slova a činy potřebují slyšet a vidět. V březnu by 

také měly začít obnovné práce na našem kostele. Bude se pokračovat 

v opravě další části krovu a výměně krytiny. Na konci tohoto měsíce 

nás čekají nejvýznamnější křesťanské svátky - Velikonoce. 

Ale i ohlédnutí zpět je zajímavé. Slavnost přítomnosti ostatků Dona 

Boska byla úžasná, jeho přítomnost vyvolala obrovský zájem.  

O fryštácké slavnosti se psalo i v Katolickém týdeníku. 

Laskavost, odvaha a důvěra Dona Boska v Boha ať nás inspiruje a 

provází jeho požehnání.  

Požehnanou dobu postní vám přeje otec Miroslav 

 

BLAHOPŘÁNÍ 
Dne 26. března se dožívá krásného kulatého 

jubilea 80. let náš dlouholetý spolupracovník  

pan František Záloha, který s redakcí Farníčku 

spolupracuje téměř od samého počátku. Jeho 

kvízy, křížovky, doplňovačky a seriály nacházíme 

v každém čísle už od roku 2003. Sluší se tedy 

nejenom jménem redakce a farnosti, ale i všech 

čtenářů Farníčku, mu za jeho práci vyslovit velký 

dík, upřímné Pán Bůh zaplať a popřát mu 

především stále pevné zdraví, Boží požehnání a 

mnoho tvůrčích sil do dalších let. 

 

O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 Dát si jedno pivo není žádné umění, ale vydržet u něj 

 Dej si ještě jednu sklenku, nevíš, co tě čeká venku 

 Do svatby rum, po svatbě utrum 

 Houby jez, jejich jméno věz 

 Hlad je sice dobrý kuchař, ale na Vánoce nenavaří ani 

neupeče 

 Hostina je jediné místo, kde se první hodinu nenudíme 

 Hladových moc nemáme, ale nenažraných dost 

 Hladovému koni není třeba věšet na krk vavřínový věnec 

 Hlad je převlečená žízeň 

 Hlad ke zlému radí a nabádá 
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                                                                  KALENDÁRIUM BŘEZEN 2013 
  3.3. 3.neděle postní 

10.3. 4.neděle postní 

17.3. 5.neděle postní  

19.3. Slavnost svatého Josefa 

24.3. Květná neděle 

28.3. Zelený čtvrtek 

29.3. Velký pátek 

30.3. Bílá sobota 

31.3. Zmrtvýchvstání Páně 

                    

 ROK SE SVATÝM CYRILEM A METODĚJEM - ÚNOR 
1. neděle 

Byzantský císař Michal povolal bratry do svého paláce a seznámil je s 

dopisem velkomoravského knížete Rostislava. Bratři souhlasili s tím, 

že odejdou na Velkou Moravu učit lidi žít podle evangelia. 

2. neděle 

Cyril sestavil pro Slovany novou abecedu hlaholici a přeložil do 

staroslověnštiny části Bible a texty ke mši svaté. 

3. neděle 

Cyril s Metodějem přišli v roce 863 na Velkou Moravu a byli s velkými 

poctami uvítáni u dvora knížete Rostislava 

4. neděle 

Na Velké Moravě založili bratři školu pro kněze a učitele, kteří se pak 

stali jejich spolupracovníky.         -hn- 

  

POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2013 
24. 3. Květná neděle  8.00 a 10.00 

28. 3. Zelený čtvrtek   18.15 

29. 3. Velký pátek   18.15 

30. 3. Bílá sobota   20.00 

31. 3. Zmrtvýchvstání Páně 8.00 a 10.00 

  1. 4. Velikonoční pondělí  8.00 

POZVÁNKA 

Zveme Vás na další Pochod pro život. 

Od roku 1957 bylo podle statistik v ČR usmrceno 3 271 824 dětí před 

narozením. Potratový zákon je v platnosti už 56 let a zbytečně 

připraví o život 66 dětí denně. Pojďme to změnit. 

XIII. Pochod pro život se uskuteční v Praze v sobotu 23. března 2013. 

Pochod pro život začíná ve 12:30 mší svatou v dominikánském 

kostele sv. Jiljí na Husově ulici a pokračuje průvodem centrem Prahy 

na Václavské náměstí k soše sv. Václava, kde bude zakončen krátkým 

programem. Pomozme nenarozeným dětem vrátit právo na život. 

  -red- 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – MARIAZELL (RAKOUSKO) 
 

Mariazell leží v rakouské spolkové 

zemi Štýrsko (Steiermark).  

Je nejslavnější mariánskou svatyní 

ve střední Evropě, duchovním a 

náboženským střediskem všech 

katolických národů podunajského 

prostoru. Zář hořících svíček a nikdy 

nekončící modlitby jsou už více než 

800 let duchovní náplní Mariazell, a 

to od doby, kdy mnich Magnus z 

benediktinského kláštera sv. 

Lambrechta přinesl sochu Panny 

Marie, vyřezanou z lipového dřeva. 

Jedna malá cela (Zelle) nad 

podobiznou sochy Marie byla na 

začátku a právě od ní pochází dnes známý název místa - Mariazell.  

Pověst o zázračných vyslyšených modlitbách přilákala brzy poutníky z 

mnoha zemí a kolem roku 1200 nechal hrabě Jindřich Vladislav 

zbudovat první kostel “Mater Gentium Slavorum” – jako dík za 

uzdravení z jedné těžké nemoci.  

Uherský král Ludvík Veliký věnoval kolem roku 1370 ještě dodnes 

uchovanou kapli milosti, jako dík za slavné vítězství nad východními 

náboženskými odpůrci Mariazell a “Magna Hungarorum Domina”, které 

se staly největším poutním místem Maďarů. 

Jako žádné jiné místo milosti zůstala Mariazell dodnes úzce spojena s 

katolickými národy Střední a Východní Evropy, dějiny poutí do Mariazell 

jsou jednou částí dějin křesťanského Západu. 

Císařové, králové a knížata ze všech evropských národů navštívili 

během staletí Mariazell a vždy našli před touto svatyní vnitřní 

uspokojení a potěšení. 

Kostel, stojící uprostřed nádherné horské krajiny, je v jeho dnešní 

podobě dílem známého italského stavitele ze 17. století Domenica 

Sciassia. Hlavní oltář, děkovný dar císaře Karla VI., byl postaven podle 

plánu Johanna Bernharda Fischera z Erlachu v roce 1692 (posvěcen byl 

v roce 1704). Oltář pro milostnou sochu navrhl jeho syn Joseph 

Emanuel Fischer. Na něm je umístěna trůnící Madona s Ježíškem 

posazeným na klíně. Ježíšek drží v ruce jablko, zatímco mu matka 

podává hrušku. Socha vznikla patrně před rokem 1300.  

V roce 1907 byl zdejší chrám povýšen na baziliku. 

Mariazell jako “Magna Mater Austriae” (Veliká Matka Rakouska) je 

dnes, více než kdy jindy, symbolem živé křesťanské víry. 

 pokračování příště 

                 připravil -pn- 

 

 

FARNÍČEK  3/13                                                                          - 3 - 

BENEDIKT XVI. SE VZDÁVÁ ÚŘADU PAPEŽE 
 

Svatý otec Benedikt XVI. se při 

konzistoři 11. února obrátil ke 

svolaným kardinálům s překvapivým  

latinským prohlášením, v němž mimo 

jiné oznámil, že k 28. únoru tohoto  

roku se vzdává svého úřadu. 

Český překlad papežova prohlášení 

zveřejnila na svém webu česká sekce 

Vatikánského rozhlasu.  

„Drazí bratři, svolal jsem tuto konzistoř nejenom kvůli třem 

kanonizacím, ale také proto, abych vám oznámil rozhodnutí velké 

důležitosti pro život církve. Po opakovaném zpytování vlastního 

svědomí jsem před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu 

pokročilého věku již nestačí na náležité vykonávání petrovského 

úřadu. Jsem si dobře vědom, že tato služba svou duchovní povahou 

musí být konána nejenom činy a slovy, ale neméně také utrpením a 

modlitbou. Nicméně, v dnešním rychle se měnícím světě zmítaném 

záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení Petrovy bárky 

a hlásání evangelia zapotřebí také tělesných i duševních sil, kterých mi 

v posledních měsících ubylo natolik, že musím uznat svoji neschopnost 

spravovat úřad, který mi byl svěřen. Proto s vědomím závažnosti 

tohoto úkonu zcela svobodně prohlašuji, že se vzdávám služby 

římského biskupa, nástupce svatého Petra, kterou mne pověřili 

kardinálové 19. dubna 2005, takže od 28. února 2013 ve 20.00 

hodin bude římský stolec, stolec svatého Petra uprázdněn a 

bude zapotřebí, aby ten, komu to přísluší, svolal konkláve, 

které zvolí nového papeže. 

Drazí bratři, opravdu vám ze srdce děkuji za veškerou lásku a práci, 

kterou jste spolu se mnou nesli tíži mého úřadu, a prosím o odpuštění 

za všechny své nedostatky. Nyní, svěřujeme církev svatou péči našeho 

Nejvyššího Pastýře, našeho Pána Ježíše Krista, a prosme jeho svatou 

Matku Marii, aby svou dobrotivou mateřskou přímluvou pomohla 

otcům kardinálům při volbě nového papeže. Pokud jde o mne, budu 

nadále z celého srdce chtít sloužit svým životem oddaným modlitbě 

svaté církvi Boží.“ 

K abdikaci Svatého otce se vyslovil také olomoucký arcibiskup 

Mons. Jan Graubner: 

Prosím všechny věřící, aby svou vděčnost papeži Benediktovi XVI. (i za 

jeho návštěvu naší země) projevovali modlitbou a osobní snahou o 

opravdový život s Kristem. Zároveň prosím, aby se modlili za šťastnou 

volbu jeho nástupce.               -red- 
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DON BOSKO VE FRYŠTÁKU 
V rámci příprav na 200. výročí narození Dona Boska putují 

salesiánským světem ostatky tohoto "Otce a Učitele mládeže".  

U nás ve Fryštáku, kolébce salesiánského díla v naší vlasti, jsme 

ostatky tohoto světce přivítali ve středu 6. února 2013. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Krátce po poledni se objevila dvě bílá dodávková auta, zastavila u 

kostela a vyložila pro nás vzácný náklad: sousoší Dona Boska s jeho 

ostatky. Socha s ostatky byla na vozíčku, ze kterého se nesundává. 

Vozíček má rozměry 96 cm x 211 cm a váží dohromady se sochou 600 

kg. Tuto váhu jsme se dozvěděli, když jsme ho večer po slavnosti 

vynesli po schodech k nám do kaple. Vozíček je opatřen tak, že při 

instalaci nejsou vidět kolečka. Lidé se ptali, kde přesně a jaké jsou 

v soše ostatky: Jsou uvnitř sochy, je tam taková schránka, která se 

nikdy neotvírá. Nic tedy není vidět. Jedná se o radiální kost z pravé 

ruky - tedy kost, která jde od palce ruky k lokti.  

Po mši svaté nám otec arcibiskup Graubner předal ostatky sv. Jana 

Boska, které mu věnoval P. Oldřich Vinklárek při jeho primiční mši 

svaté. Má totiž patrona Jana Boska. Zmíněné ostatky přivezl P. Ignác 

Stuchlý v roce 1928 se sochou Panny Marie Pomocnice z Turína. Když 

se chystala jakákoliv salesiánská výprava do nového místa, dostala tyto 

dva atributy s sebou (viz článek na str. 5). 

*** 

Společně jsme se modlili na tento úmysl: 

Done Bosko, chceme ti svěřit děti a mladé lidi z České republiky, 

rodiny, ve kterých vyrůstají, vztahy, které vytvářejí, jejich víru a 
vzdělání.             -vk- 
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                                                             PŘEDSTAVUJEME NOVOU KNIHU 
Miloš Doležal 

Jako bychom dnes zemřít měli 

Drama života, kněžství a mučednické smrti 

číhošťského faráře P. Josefa Toufara 

Advent 1949, zasněžená mrazivá Vysočina, 

nedělní dopoledne 11. prosince. V malém kostele 

v Číhošti se při kázání sedmačtyřicetiletého P. 

Josefa Toufara třikrát zakýval dřevěný oltářní 

křížek a zůstal zkroucen a vychýlen mimo 

těžiště. Pohyb křížku vidělo dvacet svědků. 

Nedlouho poté do rozbíhajícího církevního 

objasňování vstoupila komunistická Státní bezpečnost. P. Toufar byl 

zatčen, unesen a mučením jej příslušníci StB nutili lživě doznat, že 

vše podvodně sestrojil. Toufarova mučednická smrt zhatila 

připravovaný inscenovaný monstrproces, nezastavila však otevřený 

útok komunistického aparátu proti katolické církvi. 

Autor této knihy se zdaleka nespokojil s tím, že by začal vypravovat 

životní příběh kněze Josefa Toufara (1902 až 1950) dnem jeho 

příjezdu do Číhoště. Dosud stál hlavní aktér příběhu stranou, nikde 

nebylo možné dočíst se, z jakých pocházel poměrů, co jej vedlo k 

rozhodnutí stát se knězem a jak dlouhá cesta vedla k vysvěcení. 

Základní pohnutkou k sepsání díla nebylo vyvrácení či potvrzení toho, 

zda se křížek skutečně v adventním čase roku 1949 tajemně zahýbal, 

ale naléhavá touha pochopit, kdo Josef Toufar byl a co všechno v jeho 

údělu předcházelo dějství poslednímu. Léta pátrání, shromažďování 

dokumentů, snímků i svědeckých výpovědí tvoří opěrný systém díla.  

Miloš Doležal nepojímá obsáhlý životopisný portrét patera Toufara 

jako chladné historické pojednání, nechybí v něm bezprostřednost ani 

humor, a přece ani o krok neustoupí požadavku na absolutní 

dokumentární věrnost, každou uvedenou informaci opírá o konkrétní 

nálezy v archivech a osobní svědectví pamětníků. 

Kniha Jako bychom dnes zemřít měli se skládá ze dvou rovnocenných 

částí, textové a obrazové. Vzniklý celek je také důkladně vyvedenou 

kronikou života jedné části Vysočiny v první polovině minulého století, 

krajiny, jež v sobě nese stigmata hrdinů a mučedníků. Spolu s 

autorem, pamětníky i fotografiemi putujeme po místech dnes 

zbořených, zatopených, či zjizvených necitelnými zásahy do 

krajinného profilu z dob komunismu. Ne náhodou říká básník a 

historik Zbyněk Hejda, že Miloš Doležal Vysočině vrací její paměť. 

    -jk- 

Knihu s bohatou obrazovou přílohou si můžete zapůjčit také ve 

fryštácké knihovně nebo si ji objednat na adrese Karmelitánského 

nakladatelství www.ikarmel.cz (Cena 380,- Kč) 

 

  

 

http://www.ikarmel.cz/


 

- 8 -                                FARNÍČEK  3/13 

AKTUALITY 

PODPIS SMLOUVY O MAJETKOVÉM VYROVNÁNÍ 
Římskokatolická církev přistoupila v pátek 22. února 2013, ve 

Strakově akademii k podpisu smlouvy mezi církvemi a náboženskými 

společnostmi na jedné straně a Českou republikou na straně druhé.  

K tomuto aktu vydala Česká biskupská konference své prohlášení. 

Česká biskupská konference jako orgán Církve římskokatolické 

akceptovala rozhodnutí vlády podepsat v souladu s platnou 

legislativou smlouvu, která je stanovena přijatým zákonem č. 

428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi. Podpis smlouvy bude v konečném důsledku přínosem 

pro rychlé využití navráceného majetku ve prospěch nejen církve a 

věřících, ale zejména široké veřejnosti, a je též základem pro 

stabilizaci vlastnických vztahů k tomu majetku, který se církvím 

nevydává. Pro celou společnost je dobré, aby církevní instituce 

hospodařily nezávisle. Majetkové narovnání umožní dále rozvíjet 

službu církve široké veřejnosti, jako je budování hospiců pro staré a 

umírající, péče o nemocné a národní kulturní dědictví, ale také 

vzdělávání a další obecně prospěšné aktivity. Díky nalezenému řešení 

bude také odblokován majetek obcí, krajů i řady státních institucí. 

Tento majetek bude moci sloužit občanům. Bude rovněž postupně 

ukončeno financování církví prostřednictvím státního rozpočtu.               

       zdroj: tisk-cirkev.cz 

VYJÁDŘENÍ PREZIDENTA VÁCLAVA KLAUSE K ABDIKACI PAPEŽE  
Tuto zprávu jsem přijal s velkou lítostí. Ať již byly důvody pro toto 

překvapivé papežovo rozhodnutí jakékoli, jsem z něho smutný. 

Benedikt XVI. byl osm roků nejen duchovním vůdcem katolické 

církve, ale i významným světovým státníkem. Z našich setkání – jak 

při jeho návštěvě České republiky, tak ve Vatikánu – ale i z řady jeho 

veřejných vystoupení, projevů a textů jsem v řadě oblastí vnímal 

blízkost našich postojů. Patřil k nevelkému počtu osobností 

současného světa, kteří se nevezli na laciné vlně všeobecného 

pokrokářství. Uvědomoval si nebezpečí plynoucí ze ztráty tradičních 

hodnot, nebezpečí plynoucí z rozpadající se instituce rodiny a 

národního státu i z překotného evropského integračního projektu a 

uměl to dát najevo. Papež Benedikt XVI. za svůj relativně krátký 
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nad směřováním současného světa ještě zněly nahlas. Tak také 

rozumím špatně ukrývané radosti těch, kteří jeho nečekané gesto 
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zaslouží.                                                                  Václav Klaus  
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FRYŠTÁK MÁ SVÉ OSTATKY DONA BOSKA 
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pamětí P. Ignáce Stuchlého od salesiána 
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aby v nebi vyprošoval nejen salesiánům, ale i naší mládeží a rodinám 

hojnost Božích milostí, požehnání a také opravdovou víru, která 
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   -vn- 

 

 

 

 



volnivol 
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         DOPIS Z MEXIKA (4.) 

Srdečně zdravím všechny ve 

Fryštáku. Začal nám nový rok 

2013 a tak se opět ozývám z 

Mexika, abych Vás informovala o 

tom, co všechno zde prožívám. I 

přes moji ještě ne úplně perfektní 

výslovnost jsem začala číst 

liturgické texty na každodenní mši 

svaté v “capilla de San Antonio”. 

Říkají mi, že čtu moc hezky… Taky 

jsem vstoupila do místního dětského sboru, který zpívá na nedělní 

mši svaté tady v oratoři. Rovněž pomáhám s prodejem salesiánského 

časopisu a nejen tady v oratoři, ale občas i na mších v jednotlivých 

centrech, neboť tady v Nogales se v neděli slouží celkem sedm mší a 

všechny musí stihnout odsloužit padre Carlos a padre Bladi. No a 

když jeden z nich chybí, musí zaskočit ten druhý. Jednou jsem s 

padrem Bladim byla dokonce na šesti mších, ale myslím, že to 

nikomu nemůže ublížit, právě naopak. A všeobecně se snažím více 

zapojovat do aktivit (nebo jejich příprav) realizovaných komunitou, 

místními katechetkami, dalšími salesiánskými spolupracovníky nebo 

námi dobrovolníky. Pomáhám tam, kde je potřeba a trávím méně 

času na počítači. (To je také hlavní důvod, proč už nedávám tolik 

fotek na “rajče” nebo na facebook). A co se tedy událo v měsíci 

lednu? Byl ve znamení oslav Dona Boska. Dne 22. ledna začala 

novéna k Donu Boskovi (NOVENARIO DB). Každý den se sešla 

skupinka věrných farníků k modlitbě růžence. Následující den začal 

několikadenní festival DON BOSCO 2013 (už 6. ročník). Ve dnech 23., 

24. a 25. ledna byl vždy od 18 do 20 hodin připravený malý kulturní 

program spojený s prodejem občerstvení. Do těchto tří dnů byl 

rozdělen i film s nazvem “CRISTIADA”. Přiznám se, že jsem ho viděla 

jen krátce,  protože jsem právě pomáhala s prodejem. Poté 

následovalo malé vystoupení. První den se představila svým 

programem “DIALOGOS” taneční skupina moderních tanců 

“Andragora”. Druhý den nám zahrál houslista Gerardo Ponce (ten 

který hrál na salesiánské večeři) doprovázen sopranistkou Cecilií 

Ladezma Diaz a tenorem Alanem Omarem Hernandezem. Bylo to 

něco úchvatného, jsou fakt dobří. V pátek jsme mohli vidět divadlo 

“La Caperucita Roja y el Lobo Feroz” ( což v překladu zanemená 

”Červená Karkulka a zuřivý vlk”) ovšem v netradičním “komediálním” 

podání – a bylo to moc zábavné! V sobotu se uskutečnila fiesta pro 

děti a mládež. Tady v oratoři se sešly děti z různých center, zazpívali 

jsme si společně několik písniček, zahráli jsme si pár her, shlédli jsme 
film o “Lvím králi” a samozřejmě nechyběla ani společná modlitba.  
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POSTNÍ DOBA 

Milé děti, 

na Popeleční středu začala příprava na 

Velikonoce - postní doba. V této době máme 

všichni jeden veliký úkol. Tak jako v bytě se 

časem nahromadí špína a je třeba se dát do 

uklízení, tak nějak podobně to vypadá v našem 

srdci. To co není dobré, bychom měli napravit, 

dát do pořádku, vyčistit a změnit. My si to 

znázorníme na ovečce, která je celá ušmudlaná, 

šedá. Musí se snažit kožíšek do Velikonoc 

vyčistit, aby se svému pastýři líbila. My všichni jsme Boží ovečky a 

naším pastýřem je Ježíš. Před lavicemi v kostele máme nástěnku, 

která je zelená jako jarní louka. Na ní bude mít každý svou ovečku, 

která bude nejdříve šedá, ale postupně se promění. Polepíte si ji 

celou bílou vlnou. Malým dětem může pomáhat maminka nebo starší 

kamarád. Každou neděli si můžete po mši nalepit jednu vlnku. Šedá 

ovečka se změní v bílou a tak se bude měnit naše srdce ze špatného 

na dobré.           -hn- 

 

TV NOE – ŽIVĚ S BISKUPEM 
Od úterý 26. února (20.00) začala televize NOE vysílat nový diskusní 

pořad Živě s biskupem. Jednou za měsíc se v rámci tohoto pořadu 

budete moci setkat s českými a moravskými biskupy, kteří budou 

mluvit nejen o své službě a povinnostech, ale dostanou se i k 

tématům osobnějším. V premiéře jste se mohli setkat s ostravsko-

opavským biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem.  

Své dotazy můžete posílat e-mailem na adresu: 

vysilani@tvnoe.cz, prostřednictvím SMS na číslo (+420) 775 

177 377 nebo můžete během živého vysílání telefonovat na 

číslo (+420) 595 177 377. 

Hostem dalšího vysílání v úterý 26. března 2013  

bude nám všem dobře známý světící biskup pražský  

Mons. Karel Herbst SDB. 

Dokončení 

“Moje centrum” (jak říkám centru San Pablo, kde pomáhám s 

hodinami katecheze) si pod mým vedením pro tuto příležitost vyrobilo 

“salesiánské” vlaječky se znakem salesiánů. No a všechno vyvrcholilo 

v neděli mší svatou a lidovou zábavou a KERMESSE Don Bosco– což 

byla opět různá kulturní vystoupení, zábava a hlavně spousta jídla. 

Teď pomalu končí únor a to znamená, že už mám půlku dobrovolné 

služby za sebou. Největší událostí tohoto měsíce bylo setkání s 

hlavním představeným salesiánů P. Pascualem Chavezem Villanuevou 

při oslavě 50. let existence salesiánů v Guadalajare.         Vaše Pája. 

 
 



volnivol 
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vzdělávání a další obecně prospěšné aktivity. Díky nalezenému řešení 

bude také odblokován majetek obcí, krajů i řady státních institucí. 

Tento majetek bude moci sloužit občanům. Bude rovněž postupně 

ukončeno financování církví prostřednictvím státního rozpočtu.               

       zdroj: tisk-cirkev.cz 

VYJÁDŘENÍ PREZIDENTA VÁCLAVA KLAUSE K ABDIKACI PAPEŽE  
Tuto zprávu jsem přijal s velkou lítostí. Ať již byly důvody pro toto 

překvapivé papežovo rozhodnutí jakékoli, jsem z něho smutný. 

Benedikt XVI. byl osm roků nejen duchovním vůdcem katolické 

církve, ale i významným světovým státníkem. Z našich setkání – jak 

při jeho návštěvě České republiky, tak ve Vatikánu – ale i z řady jeho 

veřejných vystoupení, projevů a textů jsem v řadě oblastí vnímal 

blízkost našich postojů. Patřil k nevelkému počtu osobností 

současného světa, kteří se nevezli na laciné vlně všeobecného 

pokrokářství. Uvědomoval si nebezpečí plynoucí ze ztráty tradičních 

hodnot, nebezpečí plynoucí z rozpadající se instituce rodiny a 

národního státu i z překotného evropského integračního projektu a 

uměl to dát najevo. Papež Benedikt XVI. za svůj relativně krátký 

pontifikát zanechal ve světě výraznou stopu. Jeho rezignaci považuji 

za symbolickou součást příznaků konce epochy, v níž varovné hlasy 

nad směřováním současného světa ještě zněly nahlas. Tak také 

rozumím špatně ukrývané radosti těch, kteří jeho nečekané gesto 

přijali s pokryteckou chválou. Ti, kteří v něm ztrácejí významného 

politického a intelektuálního spojence, se neradují. Poděkování za 

svůj statečný, byť nedokončený zápas si papež Benedikt XVI. určitě 

zaslouží.                                                                  Václav Klaus  
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FRYŠTÁK MÁ SVÉ OSTATKY DONA BOSKA 
 

Největší salesiánská oslava letošního roku 

– návštěva ostatků Dona Boska – je za 

námi, a ti, kteří se jí zúčastnili, budou mít 

na ni jistě nezapomenutelné vzpomínky. 

Fryštáckým salesiánům však tato událost 

přinesla ještě jedno veliké překvapení. 

Než si řekneme, jaké překvapení to bylo, 

musíme se vrátit o pár desítek let zpátky. 

Pokud nahlédneme do Životopisných 

pamětí P. Ignáce Stuchlého od salesiána 

O. Meda, můžeme se v jejich druhém 

svazku dočíst, že v neděli 29. dubna 1934 

se ve Fryštáku konala velká slavnost 

k příležitosti svatořečení Jana Boska, a že v předvečer této slavnosti 

byly v lampionovém průvodu neseny do místního farního kostela 

ostatky tohoto světce. Tolik stručně z historie. Jak se však tyto 

ostatky Dona Boska tehdy dostaly do Fryštáku a kde se po zavření 

ústavu v roce 1950 poděly, dodnes nikdo ze salesiánů nevěděl. O to 

větší bylo překvapení, když tento dávno zapomenutý a ztracený 

relikviář přivezl na zmiňovanou slavnost do Fryštáku otec arcibiskup 

Jan Graubner a předal jej zpět salesiánům a DISu. Zároveň jsme se 

mohli také dozvědět zajímavou historii těchto ostatků i to, jak se 

dostaly až k otci arcibiskupovi. Ostatky pravděpodobně přivezl 

„Staříček“ – P.Ignác Stuchlý z Turína někdy v době, kdy se zakládal 

místní salesiánský ústav. Do každé nové země, kam salesiáni přišli, 

s sebou totiž přivezli vždy sochu Panny Marie Pomocnice a ostatky 

Dona Boska. Ví se, že salesiánští chovanci mívali před těmito ostatky 

pravidelné pobožnosti, při kterých je uctívali. Ještě před zrušením 

ústavu v roce 1950 se salesiánům podařilo ostatky u někoho ukrýt. 

Později se relikviář dostal k salesiánu P. Oldřichu Vinklárkovi (1920-

1996), který byl komunisty vězněn v letech 1958-1960 a od roku 

1974 působil jako duchovní správce ve farnosti Bratřejov. Ve 

Vizovicích – sousední farnosti – působil v letech 1982-1990 jako farář 

P. Jan Graubner, který někdy v té době od P. Vinklárka ostatky sv. 

Jana Boska dostal darem. A právě u příležitosti nedávné slavnosti se 

otec arcibiskup rozhodl předat tento relikviář zpět na jeho původní 

místo, za což mu jistě patří velké poděkování. Prosme tedy sv. Jana 

Boska, který tak zůstane ve Fryštáku symbolicky nadále přítomný, 

aby v nebi vyprošoval nejen salesiánům, ale i naší mládeží a rodinám 

hojnost Božích milostí, požehnání a také opravdovou víru, která 

vytrvá v každé době.                                    

   -vn- 
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DON BOSKO VE FRYŠTÁKU 
V rámci příprav na 200. výročí narození Dona Boska putují 

salesiánským světem ostatky tohoto "Otce a Učitele mládeže".  

U nás ve Fryštáku, kolébce salesiánského díla v naší vlasti, jsme 

ostatky tohoto světce přivítali ve středu 6. února 2013. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Krátce po poledni se objevila dvě bílá dodávková auta, zastavila u 

kostela a vyložila pro nás vzácný náklad: sousoší Dona Boska s jeho 

ostatky. Socha s ostatky byla na vozíčku, ze kterého se nesundává. 

Vozíček má rozměry 96 cm x 211 cm a váží dohromady se sochou 600 

kg. Tuto váhu jsme se dozvěděli, když jsme ho večer po slavnosti 

vynesli po schodech k nám do kaple. Vozíček je opatřen tak, že při 

instalaci nejsou vidět kolečka. Lidé se ptali, kde přesně a jaké jsou 

v soše ostatky: Jsou uvnitř sochy, je tam taková schránka, která se 

nikdy neotvírá. Nic tedy není vidět. Jedná se o radiální kost z pravé 

ruky - tedy kost, která jde od palce ruky k lokti.  

Po mši svaté nám otec arcibiskup Graubner předal ostatky sv. Jana 

Boska, které mu věnoval P. Oldřich Vinklárek při jeho primiční mši 

svaté. Má totiž patrona Jana Boska. Zmíněné ostatky přivezl P. Ignác 

Stuchlý v roce 1928 se sochou Panny Marie Pomocnice z Turína. Když 

se chystala jakákoliv salesiánská výprava do nového místa, dostala tyto 

dva atributy s sebou (viz článek na str. 5). 

*** 

Společně jsme se modlili na tento úmysl: 

Done Bosko, chceme ti svěřit děti a mladé lidi z České republiky, 

rodiny, ve kterých vyrůstají, vztahy, které vytvářejí, jejich víru a 
vzdělání.             -vk- 
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                                                             PŘEDSTAVUJEME NOVOU KNIHU 
Miloš Doležal 

Jako bychom dnes zemřít měli 

Drama života, kněžství a mučednické smrti 

číhošťského faráře P. Josefa Toufara 

Advent 1949, zasněžená mrazivá Vysočina, 

nedělní dopoledne 11. prosince. V malém kostele 

v Číhošti se při kázání sedmačtyřicetiletého P. 

Josefa Toufara třikrát zakýval dřevěný oltářní 

křížek a zůstal zkroucen a vychýlen mimo 

těžiště. Pohyb křížku vidělo dvacet svědků. 

Nedlouho poté do rozbíhajícího církevního 

objasňování vstoupila komunistická Státní bezpečnost. P. Toufar byl 

zatčen, unesen a mučením jej příslušníci StB nutili lživě doznat, že 

vše podvodně sestrojil. Toufarova mučednická smrt zhatila 

připravovaný inscenovaný monstrproces, nezastavila však otevřený 

útok komunistického aparátu proti katolické církvi. 

Autor této knihy se zdaleka nespokojil s tím, že by začal vypravovat 

životní příběh kněze Josefa Toufara (1902 až 1950) dnem jeho 

příjezdu do Číhoště. Dosud stál hlavní aktér příběhu stranou, nikde 

nebylo možné dočíst se, z jakých pocházel poměrů, co jej vedlo k 

rozhodnutí stát se knězem a jak dlouhá cesta vedla k vysvěcení. 

Základní pohnutkou k sepsání díla nebylo vyvrácení či potvrzení toho, 

zda se křížek skutečně v adventním čase roku 1949 tajemně zahýbal, 

ale naléhavá touha pochopit, kdo Josef Toufar byl a co všechno v jeho 

údělu předcházelo dějství poslednímu. Léta pátrání, shromažďování 

dokumentů, snímků i svědeckých výpovědí tvoří opěrný systém díla.  

Miloš Doležal nepojímá obsáhlý životopisný portrét patera Toufara 

jako chladné historické pojednání, nechybí v něm bezprostřednost ani 

humor, a přece ani o krok neustoupí požadavku na absolutní 

dokumentární věrnost, každou uvedenou informaci opírá o konkrétní 

nálezy v archivech a osobní svědectví pamětníků. 

Kniha Jako bychom dnes zemřít měli se skládá ze dvou rovnocenných 

částí, textové a obrazové. Vzniklý celek je také důkladně vyvedenou 

kronikou života jedné části Vysočiny v první polovině minulého století, 

krajiny, jež v sobě nese stigmata hrdinů a mučedníků. Spolu s 

autorem, pamětníky i fotografiemi putujeme po místech dnes 

zbořených, zatopených, či zjizvených necitelnými zásahy do 

krajinného profilu z dob komunismu. Ne náhodou říká básník a 

historik Zbyněk Hejda, že Miloš Doležal Vysočině vrací její paměť. 

    -jk- 

Knihu s bohatou obrazovou přílohou si můžete zapůjčit také ve 

fryštácké knihovně nebo si ji objednat na adrese Karmelitánského 

nakladatelství www.ikarmel.cz (Cena 380,- Kč) 

 

  

 

http://www.ikarmel.cz/
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – MARIAZELL (RAKOUSKO) 
 

Mariazell leží v rakouské spolkové 

zemi Štýrsko (Steiermark).  

Je nejslavnější mariánskou svatyní 

ve střední Evropě, duchovním a 

náboženským střediskem všech 

katolických národů podunajského 

prostoru. Zář hořících svíček a nikdy 

nekončící modlitby jsou už více než 

800 let duchovní náplní Mariazell, a 

to od doby, kdy mnich Magnus z 

benediktinského kláštera sv. 

Lambrechta přinesl sochu Panny 

Marie, vyřezanou z lipového dřeva. 

Jedna malá cela (Zelle) nad 

podobiznou sochy Marie byla na 

začátku a právě od ní pochází dnes známý název místa - Mariazell.  

Pověst o zázračných vyslyšených modlitbách přilákala brzy poutníky z 

mnoha zemí a kolem roku 1200 nechal hrabě Jindřich Vladislav 

zbudovat první kostel “Mater Gentium Slavorum” – jako dík za 

uzdravení z jedné těžké nemoci.  

Uherský král Ludvík Veliký věnoval kolem roku 1370 ještě dodnes 

uchovanou kapli milosti, jako dík za slavné vítězství nad východními 

náboženskými odpůrci Mariazell a “Magna Hungarorum Domina”, které 

se staly největším poutním místem Maďarů. 

Jako žádné jiné místo milosti zůstala Mariazell dodnes úzce spojena s 

katolickými národy Střední a Východní Evropy, dějiny poutí do Mariazell 

jsou jednou částí dějin křesťanského Západu. 

Císařové, králové a knížata ze všech evropských národů navštívili 

během staletí Mariazell a vždy našli před touto svatyní vnitřní 

uspokojení a potěšení. 

Kostel, stojící uprostřed nádherné horské krajiny, je v jeho dnešní 

podobě dílem známého italského stavitele ze 17. století Domenica 

Sciassia. Hlavní oltář, děkovný dar císaře Karla VI., byl postaven podle 

plánu Johanna Bernharda Fischera z Erlachu v roce 1692 (posvěcen byl 

v roce 1704). Oltář pro milostnou sochu navrhl jeho syn Joseph 

Emanuel Fischer. Na něm je umístěna trůnící Madona s Ježíškem 

posazeným na klíně. Ježíšek drží v ruce jablko, zatímco mu matka 

podává hrušku. Socha vznikla patrně před rokem 1300.  

V roce 1907 byl zdejší chrám povýšen na baziliku. 

Mariazell jako “Magna Mater Austriae” (Veliká Matka Rakouska) je 

dnes, více než kdy jindy, symbolem živé křesťanské víry. 

 pokračování příště 

                 připravil -pn- 
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BENEDIKT XVI. SE VZDÁVÁ ÚŘADU PAPEŽE 
 

Svatý otec Benedikt XVI. se při 

konzistoři 11. února obrátil ke 

svolaným kardinálům s překvapivým  

latinským prohlášením, v němž mimo 

jiné oznámil, že k 28. únoru tohoto  

roku se vzdává svého úřadu. 

Český překlad papežova prohlášení 

zveřejnila na svém webu česká sekce 

Vatikánského rozhlasu.  

„Drazí bratři, svolal jsem tuto konzistoř nejenom kvůli třem 

kanonizacím, ale také proto, abych vám oznámil rozhodnutí velké 

důležitosti pro život církve. Po opakovaném zpytování vlastního 

svědomí jsem před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu 

pokročilého věku již nestačí na náležité vykonávání petrovského 

úřadu. Jsem si dobře vědom, že tato služba svou duchovní povahou 

musí být konána nejenom činy a slovy, ale neméně také utrpením a 

modlitbou. Nicméně, v dnešním rychle se měnícím světě zmítaném 

záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení Petrovy bárky 

a hlásání evangelia zapotřebí také tělesných i duševních sil, kterých mi 

v posledních měsících ubylo natolik, že musím uznat svoji neschopnost 

spravovat úřad, který mi byl svěřen. Proto s vědomím závažnosti 

tohoto úkonu zcela svobodně prohlašuji, že se vzdávám služby 

římského biskupa, nástupce svatého Petra, kterou mne pověřili 

kardinálové 19. dubna 2005, takže od 28. února 2013 ve 20.00 

hodin bude římský stolec, stolec svatého Petra uprázdněn a 

bude zapotřebí, aby ten, komu to přísluší, svolal konkláve, 

které zvolí nového papeže. 

Drazí bratři, opravdu vám ze srdce děkuji za veškerou lásku a práci, 

kterou jste spolu se mnou nesli tíži mého úřadu, a prosím o odpuštění 

za všechny své nedostatky. Nyní, svěřujeme církev svatou péči našeho 

Nejvyššího Pastýře, našeho Pána Ježíše Krista, a prosme jeho svatou 

Matku Marii, aby svou dobrotivou mateřskou přímluvou pomohla 

otcům kardinálům při volbě nového papeže. Pokud jde o mne, budu 

nadále z celého srdce chtít sloužit svým životem oddaným modlitbě 

svaté církvi Boží.“ 

K abdikaci Svatého otce se vyslovil také olomoucký arcibiskup 

Mons. Jan Graubner: 

Prosím všechny věřící, aby svou vděčnost papeži Benediktovi XVI. (i za 

jeho návštěvu naší země) projevovali modlitbou a osobní snahou o 

opravdový život s Kristem. Zároveň prosím, aby se modlili za šťastnou 

volbu jeho nástupce.               -red- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 

oechce, 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 
Milí farníci, letošní březen bude velmi 

důležitý pro katolickou církev.  

V tomto měsíci zvolí otcové kardinálové 

nového papeže. Modleme se za to a 

doufejme, že bude kardinály vybrán muž 

osvícený a moudrý, jež prorocky povede 

Církev do dalších let a aktivně a účinně 

bude reformovat to a ty, kteří jeho 

moudrá a rozhodná slova a činy potřebují slyšet a vidět. V březnu by 

také měly začít obnovné práce na našem kostele. Bude se pokračovat 

v opravě další části krovu a výměně krytiny. Na konci tohoto měsíce 

nás čekají nejvýznamnější křesťanské svátky - Velikonoce. 

Ale i ohlédnutí zpět je zajímavé. Slavnost přítomnosti ostatků Dona 

Boska byla úžasná, jeho přítomnost vyvolala obrovský zájem.  

O fryštácké slavnosti se psalo i v Katolickém týdeníku. 

Laskavost, odvaha a důvěra Dona Boska v Boha ať nás inspiruje a 

provází jeho požehnání.  

Požehnanou dobu postní vám přeje otec Miroslav 

 

BLAHOPŘÁNÍ 
Dne 26. března se dožívá krásného kulatého 

jubilea 80. let náš dlouholetý spolupracovník  

pan František Záloha, který s redakcí Farníčku 

spolupracuje téměř od samého počátku. Jeho 

kvízy, křížovky, doplňovačky a seriály nacházíme 

v každém čísle už od roku 2003. Sluší se tedy 

nejenom jménem redakce a farnosti, ale i všech 

čtenářů Farníčku, mu za jeho práci vyslovit velký 

dík, upřímné Pán Bůh zaplať a popřát mu 

především stále pevné zdraví, Boží požehnání a 

mnoho tvůrčích sil do dalších let. 

 

O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 Dát si jedno pivo není žádné umění, ale vydržet u něj 

 Dej si ještě jednu sklenku, nevíš, co tě čeká venku 

 Do svatby rum, po svatbě utrum 

 Houby jez, jejich jméno věz 

 Hlad je sice dobrý kuchař, ale na Vánoce nenavaří ani 

neupeče 

 Hostina je jediné místo, kde se první hodinu nenudíme 

 Hladových moc nemáme, ale nenažraných dost 

 Hladovému koni není třeba věšet na krk vavřínový věnec 

 Hlad je převlečená žízeň 

 Hlad ke zlému radí a nabádá 
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                                                                  KALENDÁRIUM BŘEZEN 2013 
  3.3. 3.neděle postní 

10.3. 4.neděle postní 

17.3. 5.neděle postní  

19.3. Slavnost svatého Josefa 

24.3. Květná neděle 

28.3. Zelený čtvrtek 

29.3. Velký pátek 

30.3. Bílá sobota 

31.3. Zmrtvýchvstání Páně 

                    

 ROK SE SVATÝM CYRILEM A METODĚJEM - ÚNOR 
1. neděle 

Byzantský císař Michal povolal bratry do svého paláce a seznámil je s 

dopisem velkomoravského knížete Rostislava. Bratři souhlasili s tím, 

že odejdou na Velkou Moravu učit lidi žít podle evangelia. 

2. neděle 

Cyril sestavil pro Slovany novou abecedu hlaholici a přeložil do 

staroslověnštiny části Bible a texty ke mši svaté. 

3. neděle 

Cyril s Metodějem přišli v roce 863 na Velkou Moravu a byli s velkými 

poctami uvítáni u dvora knížete Rostislava 

4. neděle 

Na Velké Moravě založili bratři školu pro kněze a učitele, kteří se pak 

stali jejich spolupracovníky.         -hn- 

  

POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2013 
24. 3. Květná neděle  8.00 a 10.00 

28. 3. Zelený čtvrtek   18.15 

29. 3. Velký pátek   18.15 

30. 3. Bílá sobota   20.00 

31. 3. Zmrtvýchvstání Páně 8.00 a 10.00 

  1. 4. Velikonoční pondělí  8.00 

POZVÁNKA 

Zveme Vás na další Pochod pro život. 

Od roku 1957 bylo podle statistik v ČR usmrceno 3 271 824 dětí před 

narozením. Potratový zákon je v platnosti už 56 let a zbytečně 

připraví o život 66 dětí denně. Pojďme to změnit. 

XIII. Pochod pro život se uskuteční v Praze v sobotu 23. března 2013. 

Pochod pro život začíná ve 12:30 mší svatou v dominikánském 

kostele sv. Jiljí na Husově ulici a pokračuje průvodem centrem Prahy 

na Václavské náměstí k soše sv. Václava, kde bude zakončen krátkým 

programem. Pomozme nenarozeným dětem vrátit právo na život. 

  -red- 
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Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KŘÍŽOVKA NA BŘEZEN 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Když se žena vdá, stane se paní…pokračování v tajence…. 

Vodorovně: A. Horní část místnosti, slitina mědi a zinku. – B. I. díl tajenky. – 
C. SPZ okresu Rokycany, součást obrazu, druh textilie, italské město, zemina na 
kořenech. – D. Očistit vodou, propagační materiál, ženské jméno. – E. Anglický 
kněz, nulky, mzda, palivo. – F. Řeka ve Španělsku, slovenská předložka, ostrov 
bývalé Jugoslávie, plaz, jméno herečky Janžurové. – G. Spěch, mužské jméno, 
lehká slitina. – H. Promoční místnost, směnečný ručitel, turecká řeka, hlavní 
činitel. – I. II. díl tajenky. – J. Pojednání (mn. č.), jméno Komenského, 

planetka. Svisle: 1. Časopis s dobrodružnou tématikou. – 2. Menší hora, druh 
uzeniny. – 3. Zkratka tis. agentury Švýcarska, SPZ okresu Rakovník, latinsky 
„kostky“. – 4. Mučitel, tvárná hmota. – 5. Řehtat, horníkovo pracoviště, město 
V Čadu. – 6. Číslovka, americký spisovatel, SPZ okresu Prostějov. – 7. Symbol 

trápení, vyzvánění za zemřelého. – 8. Olina, barva na vejce, polský spisovatel. – 
9. Široký pytel, potom, město v Nigérii. – 10. Druh vyznamenání (hovor.), pták 
křikavec. – 11. Osobní zájmeno, slosování, šachová remíza. – 12. Tlak, SPZ 

okresu Tábor, belgické lázně. – 13. Brazilský spisovatel (George), stará mince ze 
14. stol. – 14. Část chrupu, rusky „tito“, úder. – 15. Symbolický název 
pohřebiště, výzva. – 16. Oblíbená námořnická píseň. 

Nápověda: F. Oca, 3. SDA, 9. Abo, 12. Spa     Připravil František Záloha  
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Svatý otec Benedikt XVI. se vzdal svého úřadu  
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