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DOPLŇOVAČKA NA DUBEN 

 

 „Stojíš tu zbytečně“, vysvětluje paní menšímu chlapci na 

autobusovém nádraží. „Ten autobus jezdí jen ve svátek“. 

 „Ale vždyť já….tajenka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Šáliti. – 2. Kněžský límeček. – 3. Chemický prvek (Cd). – 4. 

Tělocvičné nářadí. – 5. Druh místnosti. – 6. Malý kroužek. – 7. 

Obec u Kroměříže. – 8. Utěsňovati klínem. – 9. Přítel. – 10. 

Čtvrtletí. – 11. Pouťová atrakce. – 12. Čarovat. –  13. Podlahová 

krytina. – 14. Dělati úklony. – 15. Malá koule. – 16. Obydlí pro 

drůbež (mn. č.). – 17. Výrobce kopyt. 

 

Několik otázek na které si odpovězte si sami… 

1. Je botanika nauka o botách? 

2. Používá praktik prak? 

3. Otevřeš Petrklíčem Petrovu nebeskou bránu? 

4. Jsou vrána a vraník příbuzní? 

5. Vyrábějí se střevíce ze střev? 

 

Tajenka z minula: když se ožení muž přestane být pánem 

Připravil František Záloha  
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Habemus papam František    
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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 
Drazí farníci, 
dubnový Farníček vychází na 2. neděli 

velikonoční, která je také nazývána 

„Nedělí Božího milosrdenství“. V našem 

kostele visí vpředu na levé straně velký 

plakát zpodobňující Boží milosrdenství, 

znázorněné jako paprsky Boží lásky a 

odpuštění, které vycházejí z Ježíšova  

srdce. V Jeho lásce a milosrdenství je naše spása a záchrana. Kolik 

vin nám již bylo odpuštěno! Proto i my odpouštějme a neživme 

hořkost ve svém srdci.  

Sami vidíte, že oprava krovu kostela pokračuje. Dne 24. května při 

Noci kostelů se i Vy budete moci podívat na rozsáhlost této akce.  

Na 1. svaté přijímání, které proběhne 2. června se připravuje 9 dětí. 

Biřmování má být ve farnosti zhruba každých 5 let, s přípravou 

zájemců tedy začnu pravděpodobně příští rok na podzim. Děkuji Vám 

všem za Vaše modlitby, za to, že podporujete život z víry u sebe i ve 

svých rodinách a že nasloucháte Bohu.  

   Modlí se za Vás a žehná váš otec Miroslav. 

 

NOC KOSTELŮ VE FRYŠTÁKU 
Také letos proběhne v našem farním kostele sv. Mikuláše v pátek 24. 

května tzv. Noc kostelů. Jejím smyslem je možnost nezávazného 

přiblížení a setkaní s křesťanstvím, prostorem pro netradiční 

setkávání a rozjímání lidí. Organizační štáb prosí případné zájemce o 

pomoc při této akci, aby se přihlásili buď Ing. Františku Odstrčilovi 

nebo otci Miroslavu Dibelkovi.  

 Už předem děkujeme za Vaši ochotu. 

O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 

 Chléb je všude o dvou kůrkách 

 Jez co ti kde dají a odpovídej, na co se tě ptají 

 Je lepší držet dietu odtučňování v zimě, jsou kratší dny 

 Jestli pijete, abyste zapomněli, zaplaťte raději předem 

 Jak zhubnout? Kroutit hlavou doleva a doprava vždycky, když 

vám někde nabízejí jídlo 

 Kdyby sklenice od piva mohly vyprávět kolik je v lidech 

moudrosti 

 Kéž bychom uměli hasit problémy stejně tak jako žízeň 

 Kdo nemá nic na talíři, dívá se na podnos 

 Kdo řekl, že člověk bez vody nevydrží, nepil asi nikdy pivo 

 Kdo pije, neví, jak víno škodí, kdo nepije, neví, jak víno 

prospívá 
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                                                                  KALENDÁRIUM DUBEN 2013 
   

  1.4. Velikonoční pondělí 

  7.4. 2.neděle velikonoční 

14.4. 3.neděle velikonoční 

21.4. 4.neděle velikonoční 

23.4. Svátek svatého Vojtěcha 

25.4. Svátek svatého Marka 

28.4. 5.neděle velikonoční 

                    

 ROK SE SVATÝM CYRILEM A METODĚJEM - BŘEZEN 
1. neděle 

Cyril vysvětloval lidem  velký význam četby knih a hlavně Písma 

svatého. 

2. neděle 

Metoděj sepsal pro Slovany důležitá pravidla a základní zákony, aby 

dokázali žít podle křesťanských zásad. 

3. neděle 

Oba bratři se vydali společně se skupinou svých žáků na cestu za 

biskupem do Benátek. 

4. neděle 

Cyril dokazoval svým protivníků, že Boha může člověk chválit 

jakoukoliv řečí. 

5. neděle 

Bratři putovali k papeži do Říma, aby ohájili své působení na Velké 

Moravě.                                                   -hn-  

POZVÁNKA DO KROMĚŘÍŽE 
K duchovní obnově se ve dnech 26. až 28. dubna 2013 sejdou v 

prostorách kroměřížského Arcibiskupského gymnázia členové hnutí 

Modlitby matek a Modlitby otců. Třídenní program nabídne řadu 

přednášek, společných modliteb a dalších bohoslužeb. 

Program postní rekolekce, která se tematicky zaměří na „Velikonoční 

slavení v Roce víry a eucharistie“, otevře v pátek 26. dubna večerní 

mše svatá, modlitba Cesty světla a setkání s koordinátory obou hnutí 

– Modlitby matek a Modlitby otců. Sobota pak bude věnována hlavně 

přednáškám. Jejich dopolední blok vede MUDr. Jitka Krausová, 

odpoledne potom kapucín P. Bonaventura Štivar. Program doplní také 

svědectví členů obou hnutí, modlitba svatého růžence a od 17.00 mše 

svatá a následná adorace. Nabídnuta bude také příležitost ke svátosti 

smíření. 

 

Podrobné informace o programu a přihlašovací formulář jsou k 

dispozici na webových stránkách www.modlitbymatek.cz. 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – MARIAZELL (RAKOUSKO) 
 

Podle tradice bylo poutní místo Mariazell 

založeno 21. 12. 1157. Letopočet 1200, 

uvedený na hlavním portále baziliky, lze 

pokládat za rok zahájení stavby románské 

kaple, kterou postavil hrabě Jindřich 

Vladislav Moravský z vděčnosti za 

uzdravení z těžké nemoci. První písemná 

zmínka o "Celle" (cella latinsky komůrka, 

kaplička, cela) pochází z roku 1243. 

A co vypráví legenda o vzniku tohoto poutního místa?  

Opat Otker z benediktinského kláštera St. Lambrecht vyslal v roce 1157 

mnicha jménem Magnus do okolí dnešního Mariazell, které klášteru 

náleželo. Mnich Magnus měl pečovat o duchovní život tamních obyvatel. 

S dovolením opata si na svou cestu vzal sošku Panny Marie z lipového 

dřeva. Večer 21. 12. roku 1157 mu cestu zatarasil skalní blok. Magnus 

se obrátil s modlitbou k Panně Marii, na jejíž přímluvu se skála 

rozestoupila a on mohl pokračovat v cestě. Když dorazil k cíli, postavil 

sošku Madony na pařez a vybudoval si celu (německy Zelle), která mu 

sloužila zároveň jako kaple i jako přístřeší. "Maria v cele" dala místu 

název a stala se vyhledávaným cílem poutníků. 

Uherský král Ludvík Velký dal v roce 1370 postavit dodnes zachovanou 

kapli, jako poděkování za vítězství nad nepřáteli křesťanské víry na 

východě. Kolem roku 1400 jsou zmiňovány obchody, v nichž si poutníci 

mohli kupovat votivní předměty a kolem poloviny tisíciletí je již 

Mariazell známé jako mezinárodní poutní místo. Poutníci přicházeli na 

toto mariánské poutní místo ve Štýrsku z Bavorska, Čech a Moravy, 

Francie, Itálie, Chorvatska, Polska, Německa a Švýcarska. Největší 

počet poutníků přicházel především z Rakouska a Maďarska. 

Nový rozkvět zaznamenává Mariazell v době baroka a stává se jakýmsi 

centrálním poutním místem Podunajské monarchie a Habsburského 

domu a součástí významné duchovní tradice a duše národů střední 

Evropy. Dosavadní gotický chrám už nestačil přívalu poutníků, a proto 

se opat Benedikt Pierin z benediktinského kláštera St. Lambrecht, do 

jehož působnosti poutní místo náleželo, rozhodl zahájit mohutnou 

přestavbu v barokním stylu (1644 - 1683). Právě z doby barokní 

přestavby pochází dnešní charakteristická podoba poutního chrámu. 

V roce 1948 bylo Mariazell povýšeno na město, za což vděčí především 

svému duchovnímu a kulturnímu významu v rámci nejen Rakouska, ale 

i celé střední Evropy. Po pádu tzv. železné opony se opět výrazně zvýšil 

počet poutníků, kteří tak navazují na generace svých předků, jejichž 

cílem byla milostná soška Matky Boží, která je od věků nazývána 

"Magna Mater Austriae", "Mater Gentium Slavorum" a "Mater 

Hungarorum".                                                          připravil -pn- 
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HABEMUS PAPAM FRANTIŠEK 

Ve středu 13. března 2013 byl v konkláve 

zvolen 266. papež. Stal se jím argentinský 

kardinál Jorge Maria Bergoglio, který přijal 

jméno František. Těsně po 20 hodině 

vystoupil kardinál protodiakon se slovy:  

„Oznamuji vám velkou radost: máme 

papeže! Nejdůstojnější eminence pan 

Jorge Mario, kardinál svaté církve římské 

Bergoglio, který přijal jméno František. 

Oznámení kardinála Jean Louis Taurana vyvolalo vlnu nadšení mezi asi 

100 tisíci lidmi přítomnými na náměstí sv. Petra a na ulici via della 

Conciliazione. Ve 20.22 Svatý otec František vystoupil do lodžie 

Vatikánské baziliky a pozdravil zcela zaplněné Svatopetrské 

náměstí:„Dobrý večer, bratři a sestry, víte, že povinností konkláve 

bylo dát Římu nového biskupa. Vypadá to, že mí bratři kardinálové si 

pro něj došli téměř na kraj světa, ale teď jsme tady. Děkuji za vaše 

přijetí.  

Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires 

italským imigrantům, je proto prvním papežem z Latinské Ameriky a 

prvním mimoevropským papežem od osmého století kdy vedl 

katolickou církev Řehoř III., pocházející ze Sýrie. 

Vystudoval chemicko-průmyslovou střední školu, pak v 21 letech 

vstoupil do jezuitského řádu. V San Miguel u Buenos Aires vystudoval 

filozofii a teologii. Knězem byl vysvěcen 13. prosince 1969, biskupem 

se stal 27. června 1992. Od roku 1998 byl arcibiskupem Buenos Aires. 

Kardinálem byl jmenován 21. února 2001. Při posledním konkláve v 

roce 2005 skončil údajně "druhý" za Josephem Ratzingerem. 

Nový papež podle analytiků vytváří most mezi konzervativním a 

progresivním křídlem katolické církve. Je konzervativní v otázkách 

sexu, ale je liberální v otázce sociální spravedlnosti, což je dáno také 

tím, že žije v Latinské Americe, která zápasí s řadou sociálních 

problémů. Na konferenci latinskoamerických biskupů řekl v roce 2007: 

"Žijeme v jedné z nejvíce nerovných částí světa." Zmínil také velkou 

chudobu v Jižní Americe i to, že se s ní nedaří bojovat. 

Když byl zvolen kardinálem, vyzval stovky Argentinců, aby to neletěli 

do Říma oslavit, ale raději věnovali peníze na chudé. 

Je zároveň odpůrcem sňatků homosexuálů a odmítá, aby mohli 

adoptovat děti. Když Argentina v roce 2010 jako první 

latinskoamerická země zlegalizovala sňatky homosexuálů, silně to 

kritizoval jako "destruktivní záměr proti plánu Boha" a adopce dětí 

gayi označil za "formu diskriminace dětí". 
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HABEMUS PAPAM FRANTIŠEK 
Na oficiálních internetových stránkách 

Svatého stolce je vyobrazen erb papeže 

Františka, který doznal drobných změn. 

Pěticípá hvězda v levé spodní straně 

modrého štítu byla zaměněna za osmicípou 

– hvězda je symbolem Panny Marie, počet 

jejích špiček značí osm blahoslavenství. 

Květ nardu, upomínající na sv. Josefa, se 

po nynější grafické úpravě více podobá 

květu, a nikoliv hroznu vinné révy. 

Papežské motto miserando atque 

eligendo bylo vepsáno do bílé kartuše s 

červeným lemováním. Jezuitský znak zůstal 

beze změny.  

 

 

KNĚZ NESMÍ BÝT FUNKCIONÁŘEM NEBO PROVOZOVATELEM,  
ALE PROSTŘEDNÍKEM… 

Vatikánská bazilika byla na Zelený čtvrtek dějištěm koncelebrované 

eucharistie, kterou spolu s kněžími své diecéze slavil i římský biskup –

papež František. Přibližně 1600 kněží přišlo, aby s Petrovým nástupcem 

sloužilo mši, při které diecézní biskup každoročně světí posvátné oleje - 

olej nemocných, katechumenů a křižmo. Kněží si v tento den vždy 

připomínají své svěcení a obnovují kněžské sliby.  

Ve své homilii papež František mimo jiné řekl: 

„Pokud ze sebe kněz vychází jenom trochu a pomazává málo – neříkám 

vůbec, protože, díky Bohu, lidé sami nás o pomazání žádají - potom 

náš lid ztrácí to nejlepší, co je schopno aktivovat hlubinu kněžského 

srdce. Kdo nevychází ze sebe, stává se namísto prostředníka pozvolna 

funkcionářem, provozovatelem. Všichni známe ten rozdíl. Funkcionáři a 

provozovatelé „už mají svou odměnu“ a poněvadž nenasazují svou kůži 

a své srdce, neobdrží vřelé díky. Právě odtud se rodí nespokojenost 

některých, kteří jsou sklíčeni a stávají se jakýmisi sběrateli starožitností 

nebo novot, namísto toho, aby byli pastýři, kteří jsou „cítit ovcemi“.  

O to vás prosím: buďte pastýři, kteří jsou „cítit ovcemi“, pastýři 

uprostřed svého stádce, rybáři lidí. Je pravda, že takzvaná krize 

kněžské identity nás všechny ohrožuje a vrcholí v krizi civilizace, avšak 

dovedeme-li prolomit její vlnu, můžeme vyplout na širé moře a spustit 

sítě ve jménu Páně. Je dobře, že nás sama realita vede tam, kde se to, 

čím skrze milost jsme, zřetelně vyjevuje jako čirá milost; na moře 

současného světa, ve kterém platí jenom pomazání – a nikoli funkce – 

a úspěch přinášejí sítě spuštěné ve jménu Pána Ježíše, kterému jsme 

uvěřili.“                                     Převzato z www.radiovaticana.cz 
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                                              POKRAČUJE OPRAVA STŘECHY KOSTELA 
V březnu začala další část rozsáhlé a 

finančně nákladné rekonstrukce krovu a 

střešní krytiny kostela svatého Mikuláše. 

Vzhledem k tomu, že naše vlastní 

prostředky jsou (jak jistě dobře víte) 

omezené a bohužel se nepodařilo zajistit 

ani další dostatečné finanční krytí z 

grantů (MKČR a Zlínský kraj) vyhlásila 

fryštácká farnost sbírku na tento účel. 

Své dary můžete zasílat na účet 

1407461399/0800 variabilní symbol 

11111. Pokud budete potřebovat vystavit 

potvrzení o sponzorském daru P. Miroslav 

Dibelka Vám je na základě předloženého 

výpisu z účtu rád vystaví.  

Samozřejmě už předem vyslovujeme všem dárcům upřímné Pán Bůh 

zaplať za jejich finanční podporu. (I těm z Vás, kteří na opravu 

přispíváte při pravidelných měsíčních sbírkách v kostele). 

    Vedení farnosti a ekonomická rada. 

 

TRADIČNÍ SETKÁNÍ „MLADÝCH MAMEK“ VE FRYŠTÁCKÉM DISU. 
Zveme všechny „Mladé mamky“ na setkání do DISu ve Fryštáku, 

které se uskuteční o víkendu 12. a 13. dubna. Bude pro vás připraven 

úžasný program! Hosty letošního setkání budou pánové  P. Leoš 

Ryška – ředitel TV NOE a studia TELEPACE a Jiří Pavlica umělecký 

vedoucí folklórního souboru Hradišťan. 

Více informací (kromě DISU) také na:  

Pavel Herian tel. 731 600 074 nebo pavel.herian@centrum.cz  

 

STŘAPEC I. A II. 2013  
(PRO POTOMKY STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ…) 

Jsi-li ročník narození 1995 – 1999, tzn. je ti mezi 14 – 18 lety, přijeď 

do Fryštáku na DIS, kde ve dnech 17. – 19. května a 24. – 26. 

května proběhne už IX. ročník Střapce. Přijeď ochutnat lahodné 
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Cena jen 300,- Kč. (Je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a 
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CHARITNÍ SLUŽBY JSOU V OHROŽENÍ 
Charitě Česká republika chybí na provoz 

sociálních služeb jednotlivých charit částka 

170.405.000 Kč. Kvůli napjatým rozpočtům i 

škrtům vlády, krajů i obcí je tak ohroženo 427 

služeb pro seniory, zdravotně postižené, matky s 

dětmi v tísni, lidi bez domova a další tisíce 

klientů v tíživé životní situaci. Probíhají jednání 

na úrovní ministrů i parlamentu ČR o 

možnostech zvýšení dotací alespoň na úroveň 

roku 2012. 

„Pokud nezískáme další finance, budeme nuceni desítky služeb úplně 

uzavřít, ačkoliv poptávka po těchto službách i z demografického 

hlediska dlouhodobě stoupá. Už na jaře nebo v létě hrozí zrušení 

například charitním poradnám, klubům pro mládež z rizikového 

prostředí, stacionáři pro zdravotně postižené nebo domovu pro matky 

s dětmi v tísni,“ potvrdil ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. 

Jindy nedostatek financí znamená výrazné omezení služby, například 

snížení počtu pracovních úvazků nebo dokonce uzavření pobočky. To 

v praxi znamená, že pečovatelky, ošetřovatelky nebo osobní asistenti 

obslouží méně potřebných než doposud nebo že klienti budou muset 

dojíždět na větší vzdálenosti. „Řada Charit přitom už nyní musí 

klienty z kapacitních důvodů odmítat a mnohdy se jedná o jedinou 

službu v obci nebo regionu, která nabízí pomoc lidem starým, 

nemocným či zdravotně postiženým,“ dodává Curylo. 

Paradoxně je mezi ohroženými službami také řada těch, které 

pomáhají lidem zvládat následky ekonomické krize: dluhové 

poradenství, sociální rehabilitace pro dlouhodobě nezaměstnané nebo 

dětské kluby a rodinná centra ve vyloučených lokalitách. 

„S nedostatečným financováním sociálních a zdravotních služeb se 

neziskové organizace v ČR potýkají dlouhodobě, protože v této oblasti 

dosud nebyl nastaven trvalý systém např. v podobě mandatorního 

výdaje. Přetrvávající finanční krize, která nutí vládu a kraje k 

seškrtávání rozpočtů, pak tento neblahý stav ještě prohloubila,“ 

uzavírá Lukáš Curylo.                                              www.ado.cz 

 

Kontakt: 

Charita Česká republika 

Vladislavova 12,  

Praha 1, 110 00  

Tel.: 296 243 330 

 

www.charita.cz 

sekretariát@charita.cz 
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CO O NOVÉM PAPEŽI FRANTIŠKOVI NEVÍTE 
Papež cítí zvláštní náklonnost k Itálii, 

odkud pocházel jeho otec; také jeho 

matka měla italské kořeny. Díky tomu 

František hovoří plynně italsky, což se 

ukázalo už během jeho prvního proslovu 

po zvolení, jímž oslovil zaplněné 

Svatopetrské náměstí. Kromě toho papež 

ovládá angličtinu, francouzštinu, němčinu 

a samozřejmě rodnou španělštinu. 

Média už si všimla také toho, že papež je v soukromí vášnivým 

fotbalovým fanouškem, který ctí prostý životní styl. Jako arcibiskup 

Buenos Aires často jezdil do práce hromadnou dopravou. To, že dává 

přednost skromnosti, ukázal i po svém zvolení, když odmítl 

připravenou limuzínu a do Domu svaté Marty se svezl mikrobusem s 

ostatními kardinály. Na konkláve do Říma letěl přes Atlantik 

turistickou třídou. 

*** 

Kromě soukromí nový papež František odhalil novinářům i svůj vkus: 

prozradil, že jeho nejoblíbenějším filmem je dánské drama Babettina 

hostina, které získalo v roce 1988 Oscara. Za svůj oblíbený obraz 

označil Bílé ukřižování Marka Chagalla, a dal najevo, že je ctitelem 

klasické literatury. Jako Argetinec sice považuje za oblíbeného 

spisovatele svého krajana Jorge Luise Borgese, stále znovu však v 

knihovně sahá i po Dantově Božské komedii, historickém románu 

Snoubenci Alessandra Manzoniho a po poezii Friedricha Hölderlina. 

*** 

Knižní rozhovor s kardinálem Bergogliem vydali v roce 2010 pod 

názvem El Jesuita (Jezuita) novináři Sergio Rubín a Francesca 

Ambrogettiová. Ukazují současného papeže často i v poněkud 

nečekaném světle. Kardinál novinářům například prozradil, že jako 

mladík rád tančil tango, a že dokonce ve dvanácti prý „pomýšlel“ na 

svatbu. Média už papežovu "dívku" z dětství vypátrala. Šedovlasá 

Amalia Damonteová novinářům vyprávěla, že její dětská láska před 

více než půlstoletím skončila dopisem, v němž ji Bergoglio ujišťoval, 

že je pro něj ta jediná. "Pokud si tě nevezmu za ženu, stanu se 

knězem," stálo v něm. Amaliin otec ale své dceři vztah s vrstevníkem 

zakázal, a ona proto na dopis ani neodpověděla. 

*** 

To je jenom pár podrobností z osobního života Argentince Jorgeho 

Marii Bergoglia, který před svým zvolením do čela katolické církve 

patřil mezi kardinály k těm méně známým. O zájmech a životních 

peripetiích nového nejvyššího pontifika napsala s odvoláním na jeho 

biografii agentura ANSA.                                                       

  -pn- 

 

 

 
 

 

http://www.charita.cz/


volnivol 
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PROHLÁŠENÍ ARCIBISKUPA GRAUBNERA K VOLBĚ PAPEŽE 
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner vydal 13. března 2013 

prohlášení, kterým vítá volbu kardinála Bergoglia – Františka 

– na papežský stolec, přeje mu do jeho poslání spolehlivé 

spolupracovníky a všechny věřící vybízí ke spolupráci s ním. 

„Nového papeže vítám a přijímám jako Boží dar. I když ho osobně 

neznám, věřím, že právě on je Bohem vybrán k tomu, aby vedl 

světovou církev, a že to bude mimořádně užitečné i pro Evropu, která 

může být oslovena živou vírou a osobními vztahy Latinské Ameriky. 

Jméno František je překvapením, neboť se na papežském stolci 

vyskytuje poprvé. Nevíme, po kterém ze světců tohoto jména bylo 

vybráno, protože je však nový papež jezuita, domnívám se, že jde o 

sv. Františka Xaverského, velkého jezuitu a misionáře. Jeho odkaz a 

misijní zaměření mohou být pro dnešek velmi podnětné. Svatému otci 

přeji, aby našel mnoho spolehlivých spolupracovníků, a to nejen v 

Římě, ale i mezi věřícími až na samém konci světa, myslím tím i v té 

nejposlednější farnosti. Všichni se můžeme zapojit do budování 

společenství víry s novým papežem.“ 

                                          Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 

CO MŮŽEME OD PAPEŽE FRANTIŠKA OČEKÁVAT?  
Vzhledem k jeho zkušenostem a osobnostnímu nastavení lze jistě 

očekávat, že bude v současné světové krizi zdůrazňovat práva 

chudých a slabých a bude s celou církví stát na jejich straně. Je 

možné, že se jeho volbou a působením může zastavit konverze, jež 

se v Latinské Americe již několik desetiletí odehrává směrem od 

katolické církve k probuzeneckým skupinám protestantského 

prostředí. Jak již naznačil, důraz bude klást na evangelizaci jako na 

hlavní poslání církve. Jako arcibiskup v Buenos Aires nebyl součástí 

vatikánské kurie, a tudíž s ní není těsně spjat. Je proto pochopitelné, 

že se od něj očekává, že se pokusí kurii očistit od těch, kdo kryli 

různé skandály či se na nich přímo podíleli. Ve svém druhém projevu 

ke kardinálům se velmi jemně zmínil o tom, že dobře vnímá stáří 

současného kardinálského kolegia. Pochopitelně se tedy očekává, že 

sbor kardinálů omladí, a to především o biskupy z pastorace. Jako 

kardinál byl označován za katolicky ortodoxního až konzervativního, 

nedá se tedy očekávat, že by změnil svůj postoj k umělým potratům 

či přesvědčení, že homosexuální jednání není dobrým naplněním 

lidské přirozenosti. Je mužem oddaným Kristu a církvi, což mimo jiné 

jasně naznačil i tím, že se jeho inaugurační mše bude konat o 

slavnosti svatého Josefa, patrona církve. Je třeba se modlit, aby si ke 

svým zamýšleným změnám vybral dobré spolupracovníky a měl k 

tomu, co sám pozná, že od něj Pán chce a co má vykonat, dostatek 

energie, odvahy a světla Ducha svatého.                                
              Z webu: vojtechkodet.cz 
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SETKÁNÍ KNĚŽÍ NA VELEHRADĚ 
V době od 15. do 17. dubna 2013 

se v rámci oslav 1150. výročí 

příchodu sv. Cyrila a Metoděje 

chystá pouť za obnovení víry a 

posvěcení biskupů, kněží i jáhnů 

na Velehrad. 

Kněžské povolání bude ústředním 

tématem programu, jehož hlavním 

bodem je poutní mše svatá, která 

bude sloužena olomouckým 

arcibiskupem Janem Graubnerem v úterý 16. dubna 2013 od 10.00 

hodin; kázat bude kardinál Dominik Duka. Důležitými událostmi 

budou pondělní večerní modlitby v kajícím duchu a úterní odpolední 

požehnání, jež má charakter vyslání kněží jako služebníků evangelia. 

Kromě bohatého duchovního programu, do něhož budou zapojeni 

biskupové Čech a Moravy či doprovodného kulturního programu, 

zazní na pouti kněží i celá řada zajímavých přednášek na témata, s 

nimiž se kněží ve své praxi setkávají. Na hlavní část programu se na 

Velehradě očekává účast až 600 kněží.                                 

 

VELEHRADSKÁ KAMERA SE LETOS ZAMĚŘÍ NA CYRILA A METODĚJE 
U příležitosti jubilejního roku 2013, kdy si připomínáme výročí 1150 

let od příchodu sv. Konstantina a Metoděje na Moravu, pořádá 

Stojanovo gymnázium Velehrad druhý ročník soutěže mladých filmařů 

Velehradská kamera. Soutěž se i v letošním roce koná pod záštitou 

olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, ve spolupráci s TV Noe a 

za podpory dalších mediálních partnerů. 

V letošním ročníku mohou soutěžit mladí ve dvou kategoriích:  

žáci základních škol a žáci středních škol. Pro obě kategorie jsou 

společná soutěžní témata: „1150 – hledejme je znovu“ a „C+M v roce 

2013“. Účastníci mohou tvořit buď upoutávku v maximální délce 60 

sekund, nebo snímek do 6 minut. Ke každému příspěvku je třeba 

připojit krátkou videovizitku autora (jméno, název a zejména 

motivaci k vytvoření díla). 

Uzávěrka soutěže je 10. května, snímky bude hodnotit odborná 

porota složená z profesionálních filmařů a zástupců médií. 

V rámci soutěže bude vítězům předáno několik ocenění: cena poroty, 

cena diváků, cena TV Noe a ocenění vítěze každé věkové kategorie. 

Výsledky budou vyhlášeny 6. června v přímém přenosu TV Noe. 

Další informace o soutěži lze najít na webových stránkách 

www.sgv.cz/velehradska-kamera, kde je k dispozici i 

přihláška do soutěže. 

www.ado.cz 
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CHARITNÍ SLUŽBY JSOU V OHROŽENÍ 
Charitě Česká republika chybí na provoz 

sociálních služeb jednotlivých charit částka 

170.405.000 Kč. Kvůli napjatým rozpočtům i 

škrtům vlády, krajů i obcí je tak ohroženo 427 

služeb pro seniory, zdravotně postižené, matky s 

dětmi v tísni, lidi bez domova a další tisíce 

klientů v tíživé životní situaci. Probíhají jednání 

na úrovní ministrů i parlamentu ČR o 

možnostech zvýšení dotací alespoň na úroveň 

roku 2012. 

„Pokud nezískáme další finance, budeme nuceni desítky služeb úplně 

uzavřít, ačkoliv poptávka po těchto službách i z demografického 

hlediska dlouhodobě stoupá. Už na jaře nebo v létě hrozí zrušení 

například charitním poradnám, klubům pro mládež z rizikového 

prostředí, stacionáři pro zdravotně postižené nebo domovu pro matky 

s dětmi v tísni,“ potvrdil ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. 

Jindy nedostatek financí znamená výrazné omezení služby, například 

snížení počtu pracovních úvazků nebo dokonce uzavření pobočky. To 

v praxi znamená, že pečovatelky, ošetřovatelky nebo osobní asistenti 

obslouží méně potřebných než doposud nebo že klienti budou muset 

dojíždět na větší vzdálenosti. „Řada Charit přitom už nyní musí 

klienty z kapacitních důvodů odmítat a mnohdy se jedná o jedinou 

službu v obci nebo regionu, která nabízí pomoc lidem starým, 

nemocným či zdravotně postiženým,“ dodává Curylo. 

Paradoxně je mezi ohroženými službami také řada těch, které 

pomáhají lidem zvládat následky ekonomické krize: dluhové 

poradenství, sociální rehabilitace pro dlouhodobě nezaměstnané nebo 

dětské kluby a rodinná centra ve vyloučených lokalitách. 

„S nedostatečným financováním sociálních a zdravotních služeb se 

neziskové organizace v ČR potýkají dlouhodobě, protože v této oblasti 

dosud nebyl nastaven trvalý systém např. v podobě mandatorního 

výdaje. Přetrvávající finanční krize, která nutí vládu a kraje k 

seškrtávání rozpočtů, pak tento neblahý stav ještě prohloubila,“ 

uzavírá Lukáš Curylo.                                              www.ado.cz 

 

Kontakt: 

Charita Česká republika 

Vladislavova 12,  

Praha 1, 110 00  

Tel.: 296 243 330 

 

www.charita.cz 

sekretariát@charita.cz 
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CO O NOVÉM PAPEŽI FRANTIŠKOVI NEVÍTE 
Papež cítí zvláštní náklonnost k Itálii, 

odkud pocházel jeho otec; také jeho 

matka měla italské kořeny. Díky tomu 

František hovoří plynně italsky, což se 

ukázalo už během jeho prvního proslovu 

po zvolení, jímž oslovil zaplněné 

Svatopetrské náměstí. Kromě toho papež 

ovládá angličtinu, francouzštinu, němčinu 

a samozřejmě rodnou španělštinu. 

Média už si všimla také toho, že papež je v soukromí vášnivým 

fotbalovým fanouškem, který ctí prostý životní styl. Jako arcibiskup 

Buenos Aires často jezdil do práce hromadnou dopravou. To, že dává 

přednost skromnosti, ukázal i po svém zvolení, když odmítl 

připravenou limuzínu a do Domu svaté Marty se svezl mikrobusem s 

ostatními kardinály. Na konkláve do Říma letěl přes Atlantik 

turistickou třídou. 

*** 

Kromě soukromí nový papež František odhalil novinářům i svůj vkus: 

prozradil, že jeho nejoblíbenějším filmem je dánské drama Babettina 

hostina, které získalo v roce 1988 Oscara. Za svůj oblíbený obraz 

označil Bílé ukřižování Marka Chagalla, a dal najevo, že je ctitelem 

klasické literatury. Jako Argetinec sice považuje za oblíbeného 

spisovatele svého krajana Jorge Luise Borgese, stále znovu však v 

knihovně sahá i po Dantově Božské komedii, historickém románu 

Snoubenci Alessandra Manzoniho a po poezii Friedricha Hölderlina. 

*** 

Knižní rozhovor s kardinálem Bergogliem vydali v roce 2010 pod 

názvem El Jesuita (Jezuita) novináři Sergio Rubín a Francesca 

Ambrogettiová. Ukazují současného papeže často i v poněkud 

nečekaném světle. Kardinál novinářům například prozradil, že jako 

mladík rád tančil tango, a že dokonce ve dvanácti prý „pomýšlel“ na 

svatbu. Média už papežovu "dívku" z dětství vypátrala. Šedovlasá 

Amalia Damonteová novinářům vyprávěla, že její dětská láska před 

více než půlstoletím skončila dopisem, v němž ji Bergoglio ujišťoval, 

že je pro něj ta jediná. "Pokud si tě nevezmu za ženu, stanu se 

knězem," stálo v něm. Amaliin otec ale své dceři vztah s vrstevníkem 

zakázal, a ona proto na dopis ani neodpověděla. 

*** 

To je jenom pár podrobností z osobního života Argentince Jorgeho 

Marii Bergoglia, který před svým zvolením do čela katolické církve 

patřil mezi kardinály k těm méně známým. O zájmech a životních 

peripetiích nového nejvyššího pontifika napsala s odvoláním na jeho 

biografii agentura ANSA.                                                       

  -pn- 

 

 

 
 

 

http://www.charita.cz/
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HABEMUS PAPAM FRANTIŠEK 
Na oficiálních internetových stránkách 

Svatého stolce je vyobrazen erb papeže 

Františka, který doznal drobných změn. 

Pěticípá hvězda v levé spodní straně 

modrého štítu byla zaměněna za osmicípou 

– hvězda je symbolem Panny Marie, počet 

jejích špiček značí osm blahoslavenství. 

Květ nardu, upomínající na sv. Josefa, se 

po nynější grafické úpravě více podobá 

květu, a nikoliv hroznu vinné révy. 

Papežské motto miserando atque 

eligendo bylo vepsáno do bílé kartuše s 

červeným lemováním. Jezuitský znak zůstal 

beze změny.  

 

 

KNĚZ NESMÍ BÝT FUNKCIONÁŘEM NEBO PROVOZOVATELEM,  
ALE PROSTŘEDNÍKEM… 

Vatikánská bazilika byla na Zelený čtvrtek dějištěm koncelebrované 

eucharistie, kterou spolu s kněžími své diecéze slavil i římský biskup –

papež František. Přibližně 1600 kněží přišlo, aby s Petrovým nástupcem 

sloužilo mši, při které diecézní biskup každoročně světí posvátné oleje - 

olej nemocných, katechumenů a křižmo. Kněží si v tento den vždy 

připomínají své svěcení a obnovují kněžské sliby.  

Ve své homilii papež František mimo jiné řekl: 

„Pokud ze sebe kněz vychází jenom trochu a pomazává málo – neříkám 

vůbec, protože, díky Bohu, lidé sami nás o pomazání žádají - potom 

náš lid ztrácí to nejlepší, co je schopno aktivovat hlubinu kněžského 

srdce. Kdo nevychází ze sebe, stává se namísto prostředníka pozvolna 

funkcionářem, provozovatelem. Všichni známe ten rozdíl. Funkcionáři a 

provozovatelé „už mají svou odměnu“ a poněvadž nenasazují svou kůži 

a své srdce, neobdrží vřelé díky. Právě odtud se rodí nespokojenost 

některých, kteří jsou sklíčeni a stávají se jakýmisi sběrateli starožitností 

nebo novot, namísto toho, aby byli pastýři, kteří jsou „cítit ovcemi“.  

O to vás prosím: buďte pastýři, kteří jsou „cítit ovcemi“, pastýři 

uprostřed svého stádce, rybáři lidí. Je pravda, že takzvaná krize 

kněžské identity nás všechny ohrožuje a vrcholí v krizi civilizace, avšak 

dovedeme-li prolomit její vlnu, můžeme vyplout na širé moře a spustit 

sítě ve jménu Páně. Je dobře, že nás sama realita vede tam, kde se to, 

čím skrze milost jsme, zřetelně vyjevuje jako čirá milost; na moře 

současného světa, ve kterém platí jenom pomazání – a nikoli funkce – 

a úspěch přinášejí sítě spuštěné ve jménu Pána Ježíše, kterému jsme 

uvěřili.“                                     Převzato z www.radiovaticana.cz 
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                                              POKRAČUJE OPRAVA STŘECHY KOSTELA 
V březnu začala další část rozsáhlé a 

finančně nákladné rekonstrukce krovu a 

střešní krytiny kostela svatého Mikuláše. 

Vzhledem k tomu, že naše vlastní 

prostředky jsou (jak jistě dobře víte) 

omezené a bohužel se nepodařilo zajistit 

ani další dostatečné finanční krytí z 

grantů (MKČR a Zlínský kraj) vyhlásila 

fryštácká farnost sbírku na tento účel. 

Své dary můžete zasílat na účet 

1407461399/0800 variabilní symbol 

11111. Pokud budete potřebovat vystavit 

potvrzení o sponzorském daru P. Miroslav 

Dibelka Vám je na základě předloženého 

výpisu z účtu rád vystaví.  

Samozřejmě už předem vyslovujeme všem dárcům upřímné Pán Bůh 

zaplať za jejich finanční podporu. (I těm z Vás, kteří na opravu 

přispíváte při pravidelných měsíčních sbírkách v kostele). 

    Vedení farnosti a ekonomická rada. 

 

TRADIČNÍ SETKÁNÍ „MLADÝCH MAMEK“ VE FRYŠTÁCKÉM DISU. 
Zveme všechny „Mladé mamky“ na setkání do DISu ve Fryštáku, 

které se uskuteční o víkendu 12. a 13. dubna. Bude pro vás připraven 

úžasný program! Hosty letošního setkání budou pánové  P. Leoš 

Ryška – ředitel TV NOE a studia TELEPACE a Jiří Pavlica umělecký 

vedoucí folklórního souboru Hradišťan. 

Více informací (kromě DISU) také na:  

Pavel Herian tel. 731 600 074 nebo pavel.herian@centrum.cz  

 

STŘAPEC I. A II. 2013  
(PRO POTOMKY STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ…) 

Jsi-li ročník narození 1995 – 1999, tzn. je ti mezi 14 – 18 lety, přijeď 

do Fryštáku na DIS, kde ve dnech 17. – 19. května a 24. – 26. 

května proběhne už IX. ročník Střapce. Přijeď ochutnat lahodné 

kuličky vína právě utržené ze střapce a poznat nové kamarády.  

Cena jen 300,- Kč. (Je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a 

její celková částka je 730,- Kč.) Maximální počet účastníků je 30. 

Přihlášky pověsíme na web: www.frystak.sdb.cz , abyste viděli, jak se 

kdo hlásí a s kým byste rádi víkend prožili. 

Kontakt: drimal@atlas.cz, tel. 606 666 542  

POZOR! Po loňském úspěšném přihlašování se na akce měsíc 

předem, je možnost se na akci STŘAPEC I. a II. začít hlásit od 

17. dubna 2013. Na dřívější přihlášky nebude brán zřetel. 

 

 

 

mailto:drimal@atlas.cz
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – MARIAZELL (RAKOUSKO) 
 

Podle tradice bylo poutní místo Mariazell 

založeno 21. 12. 1157. Letopočet 1200, 

uvedený na hlavním portále baziliky, lze 

pokládat za rok zahájení stavby románské 

kaple, kterou postavil hrabě Jindřich 

Vladislav Moravský z vděčnosti za 

uzdravení z těžké nemoci. První písemná 

zmínka o "Celle" (cella latinsky komůrka, 

kaplička, cela) pochází z roku 1243. 

A co vypráví legenda o vzniku tohoto poutního místa?  

Opat Otker z benediktinského kláštera St. Lambrecht vyslal v roce 1157 

mnicha jménem Magnus do okolí dnešního Mariazell, které klášteru 

náleželo. Mnich Magnus měl pečovat o duchovní život tamních obyvatel. 

S dovolením opata si na svou cestu vzal sošku Panny Marie z lipového 

dřeva. Večer 21. 12. roku 1157 mu cestu zatarasil skalní blok. Magnus 

se obrátil s modlitbou k Panně Marii, na jejíž přímluvu se skála 

rozestoupila a on mohl pokračovat v cestě. Když dorazil k cíli, postavil 

sošku Madony na pařez a vybudoval si celu (německy Zelle), která mu 

sloužila zároveň jako kaple i jako přístřeší. "Maria v cele" dala místu 

název a stala se vyhledávaným cílem poutníků. 

Uherský král Ludvík Velký dal v roce 1370 postavit dodnes zachovanou 

kapli, jako poděkování za vítězství nad nepřáteli křesťanské víry na 

východě. Kolem roku 1400 jsou zmiňovány obchody, v nichž si poutníci 

mohli kupovat votivní předměty a kolem poloviny tisíciletí je již 

Mariazell známé jako mezinárodní poutní místo. Poutníci přicházeli na 

toto mariánské poutní místo ve Štýrsku z Bavorska, Čech a Moravy, 

Francie, Itálie, Chorvatska, Polska, Německa a Švýcarska. Největší 

počet poutníků přicházel především z Rakouska a Maďarska. 

Nový rozkvět zaznamenává Mariazell v době baroka a stává se jakýmsi 

centrálním poutním místem Podunajské monarchie a Habsburského 

domu a součástí významné duchovní tradice a duše národů střední 

Evropy. Dosavadní gotický chrám už nestačil přívalu poutníků, a proto 

se opat Benedikt Pierin z benediktinského kláštera St. Lambrecht, do 

jehož působnosti poutní místo náleželo, rozhodl zahájit mohutnou 

přestavbu v barokním stylu (1644 - 1683). Právě z doby barokní 

přestavby pochází dnešní charakteristická podoba poutního chrámu. 

V roce 1948 bylo Mariazell povýšeno na město, za což vděčí především 

svému duchovnímu a kulturnímu významu v rámci nejen Rakouska, ale 

i celé střední Evropy. Po pádu tzv. železné opony se opět výrazně zvýšil 

počet poutníků, kteří tak navazují na generace svých předků, jejichž 

cílem byla milostná soška Matky Boží, která je od věků nazývána 

"Magna Mater Austriae", "Mater Gentium Slavorum" a "Mater 

Hungarorum".                                                          připravil -pn- 
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HABEMUS PAPAM FRANTIŠEK 

Ve středu 13. března 2013 byl v konkláve 

zvolen 266. papež. Stal se jím argentinský 

kardinál Jorge Maria Bergoglio, který přijal 

jméno František. Těsně po 20 hodině 

vystoupil kardinál protodiakon se slovy:  

„Oznamuji vám velkou radost: máme 

papeže! Nejdůstojnější eminence pan 

Jorge Mario, kardinál svaté církve římské 

Bergoglio, který přijal jméno František. 

Oznámení kardinála Jean Louis Taurana vyvolalo vlnu nadšení mezi asi 

100 tisíci lidmi přítomnými na náměstí sv. Petra a na ulici via della 

Conciliazione. Ve 20.22 Svatý otec František vystoupil do lodžie 

Vatikánské baziliky a pozdravil zcela zaplněné Svatopetrské 

náměstí:„Dobrý večer, bratři a sestry, víte, že povinností konkláve 

bylo dát Římu nového biskupa. Vypadá to, že mí bratři kardinálové si 

pro něj došli téměř na kraj světa, ale teď jsme tady. Děkuji za vaše 

přijetí.  

Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires 

italským imigrantům, je proto prvním papežem z Latinské Ameriky a 

prvním mimoevropským papežem od osmého století kdy vedl 

katolickou církev Řehoř III., pocházející ze Sýrie. 

Vystudoval chemicko-průmyslovou střední školu, pak v 21 letech 

vstoupil do jezuitského řádu. V San Miguel u Buenos Aires vystudoval 

filozofii a teologii. Knězem byl vysvěcen 13. prosince 1969, biskupem 

se stal 27. června 1992. Od roku 1998 byl arcibiskupem Buenos Aires. 

Kardinálem byl jmenován 21. února 2001. Při posledním konkláve v 

roce 2005 skončil údajně "druhý" za Josephem Ratzingerem. 

Nový papež podle analytiků vytváří most mezi konzervativním a 

progresivním křídlem katolické církve. Je konzervativní v otázkách 

sexu, ale je liberální v otázce sociální spravedlnosti, což je dáno také 

tím, že žije v Latinské Americe, která zápasí s řadou sociálních 

problémů. Na konferenci latinskoamerických biskupů řekl v roce 2007: 

"Žijeme v jedné z nejvíce nerovných částí světa." Zmínil také velkou 

chudobu v Jižní Americe i to, že se s ní nedaří bojovat. 

Když byl zvolen kardinálem, vyzval stovky Argentinců, aby to neletěli 

do Říma oslavit, ale raději věnovali peníze na chudé. 

Je zároveň odpůrcem sňatků homosexuálů a odmítá, aby mohli 

adoptovat děti. Když Argentina v roce 2010 jako první 

latinskoamerická země zlegalizovala sňatky homosexuálů, silně to 

kritizoval jako "destruktivní záměr proti plánu Boha" a adopce dětí 

gayi označil za "formu diskriminace dětí". 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

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 
Drazí farníci, 
dubnový Farníček vychází na 2. neděli 

velikonoční, která je také nazývána 

„Nedělí Božího milosrdenství“. V našem 

kostele visí vpředu na levé straně velký 

plakát zpodobňující Boží milosrdenství, 

znázorněné jako paprsky Boží lásky a 

odpuštění, které vycházejí z Ježíšova  

srdce. V Jeho lásce a milosrdenství je naše spása a záchrana. Kolik 

vin nám již bylo odpuštěno! Proto i my odpouštějme a neživme 

hořkost ve svém srdci.  

Sami vidíte, že oprava krovu kostela pokračuje. Dne 24. května při 

Noci kostelů se i Vy budete moci podívat na rozsáhlost této akce.  

Na 1. svaté přijímání, které proběhne 2. června se připravuje 9 dětí. 

Biřmování má být ve farnosti zhruba každých 5 let, s přípravou 

zájemců tedy začnu pravděpodobně příští rok na podzim. Děkuji Vám 

všem za Vaše modlitby, za to, že podporujete život z víry u sebe i ve 

svých rodinách a že nasloucháte Bohu.  

   Modlí se za Vás a žehná váš otec Miroslav. 

 

NOC KOSTELŮ VE FRYŠTÁKU 
Také letos proběhne v našem farním kostele sv. Mikuláše v pátek 24. 

května tzv. Noc kostelů. Jejím smyslem je možnost nezávazného 

přiblížení a setkaní s křesťanstvím, prostorem pro netradiční 

setkávání a rozjímání lidí. Organizační štáb prosí případné zájemce o 

pomoc při této akci, aby se přihlásili buď Ing. Františku Odstrčilovi 

nebo otci Miroslavu Dibelkovi.  

 Už předem děkujeme za Vaši ochotu. 

O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 

 Chléb je všude o dvou kůrkách 

 Jez co ti kde dají a odpovídej, na co se tě ptají 

 Je lepší držet dietu odtučňování v zimě, jsou kratší dny 

 Jestli pijete, abyste zapomněli, zaplaťte raději předem 

 Jak zhubnout? Kroutit hlavou doleva a doprava vždycky, když 

vám někde nabízejí jídlo 

 Kdyby sklenice od piva mohly vyprávět kolik je v lidech 

moudrosti 

 Kéž bychom uměli hasit problémy stejně tak jako žízeň 

 Kdo nemá nic na talíři, dívá se na podnos 

 Kdo řekl, že člověk bez vody nevydrží, nepil asi nikdy pivo 

 Kdo pije, neví, jak víno škodí, kdo nepije, neví, jak víno 

prospívá 
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  1.4. Velikonoční pondělí 

  7.4. 2.neděle velikonoční 

14.4. 3.neděle velikonoční 

21.4. 4.neděle velikonoční 

23.4. Svátek svatého Vojtěcha 

25.4. Svátek svatého Marka 

28.4. 5.neděle velikonoční 

                    

 ROK SE SVATÝM CYRILEM A METODĚJEM - BŘEZEN 
1. neděle 

Cyril vysvětloval lidem  velký význam četby knih a hlavně Písma 

svatého. 

2. neděle 

Metoděj sepsal pro Slovany důležitá pravidla a základní zákony, aby 

dokázali žít podle křesťanských zásad. 

3. neděle 

Oba bratři se vydali společně se skupinou svých žáků na cestu za 

biskupem do Benátek. 

4. neděle 

Cyril dokazoval svým protivníků, že Boha může člověk chválit 

jakoukoliv řečí. 

5. neděle 

Bratři putovali k papeži do Říma, aby ohájili své působení na Velké 

Moravě.                                                   -hn-  

POZVÁNKA DO KROMĚŘÍŽE 
K duchovní obnově se ve dnech 26. až 28. dubna 2013 sejdou v 

prostorách kroměřížského Arcibiskupského gymnázia členové hnutí 

Modlitby matek a Modlitby otců. Třídenní program nabídne řadu 

přednášek, společných modliteb a dalších bohoslužeb. 

Program postní rekolekce, která se tematicky zaměří na „Velikonoční 

slavení v Roce víry a eucharistie“, otevře v pátek 26. dubna večerní 

mše svatá, modlitba Cesty světla a setkání s koordinátory obou hnutí 

– Modlitby matek a Modlitby otců. Sobota pak bude věnována hlavně 

přednáškám. Jejich dopolední blok vede MUDr. Jitka Krausová, 

odpoledne potom kapucín P. Bonaventura Štivar. Program doplní také 

svědectví členů obou hnutí, modlitba svatého růžence a od 17.00 mše 

svatá a následná adorace. Nabídnuta bude také příležitost ke svátosti 

smíření. 

 

Podrobné informace o programu a přihlašovací formulář jsou k 

dispozici na webových stránkách www.modlitbymatek.cz. 
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DOPLŇOVAČKA NA DUBEN 

 

 „Stojíš tu zbytečně“, vysvětluje paní menšímu chlapci na 

autobusovém nádraží. „Ten autobus jezdí jen ve svátek“. 

 „Ale vždyť já….tajenka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Šáliti. – 2. Kněžský límeček. – 3. Chemický prvek (Cd). – 4. 

Tělocvičné nářadí. – 5. Druh místnosti. – 6. Malý kroužek. – 7. 

Obec u Kroměříže. – 8. Utěsňovati klínem. – 9. Přítel. – 10. 

Čtvrtletí. – 11. Pouťová atrakce. – 12. Čarovat. –  13. Podlahová 

krytina. – 14. Dělati úklony. – 15. Malá koule. – 16. Obydlí pro 

drůbež (mn. č.). – 17. Výrobce kopyt. 

 

Několik otázek na které si odpovězte si sami… 

1. Je botanika nauka o botách? 

2. Používá praktik prak? 

3. Otevřeš Petrklíčem Petrovu nebeskou bránu? 

4. Jsou vrána a vraník příbuzní? 

5. Vyrábějí se střevíce ze střev? 

 

Tajenka z minula: když se ožení muž přestane být pánem 

Připravil František Záloha  

       FARNÍČEK – ZPRAVODAJ FARNOSTI SV. MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU 
Redakční rada: P. Miroslav Dibelka, Mgr. Pavel Nášel,  

Mgr. Vít Němec, Ing. Libor Kučera  
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  Uzávěrka pro vaše příspěvky do 20. dne měsíce         Vyšlo 6. 4. 2013 v nákladu 250 ks. 
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Habemus papam František    
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