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KŘÍŽOVKA NA ZÁŘÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tak jako se říká, že peníze dělají peníze, tak…viz tajenka. 

Vodorovně: A. Chemický prvek, část obličeje, zlosyn, spěch. – B. Větná spojka, 
bovden, Josef, řeka v Rusku. – C. Předložka, zavolání na Violu, starořímský 
krutovládce, náš zpěvák. – D. Vězeňská místnost, přírodní kaučuk, provaz se 
smyčkou, plaz. – E. TAJENKA. – F. Souhlas, značka švédských aut, česká řeka, 
přístavní hráze. – G. Podnik zahraničního obchodu, trhat, slovenské město, jitřní 
vláha. – H. Obrazce vejčitého tvaru, turecká řeka, český politik, menší sídlo. –  

I. Různice, dopravní prostředek, chodský spisovatel, stelivo. 
Svisle: 1. Poryv větru, město nad Jizerou. – 2. Pobídka, vyrobená z cínu. –  
3. Slovenské město, obtížný hmyz. – 4. Chemická značka hliníku, zkr. Řecké 

národně osvobozenecké armády, Oldřiška. – 5. Shluk lidí, druh pásovce, označení 
letadel Venezuely. – 6. Uprchnutí, město ve Francii. – 7. Téměř, Barbora 
(domácky). – 8. Město ve Španělsku, nejinak. – 9. Iniciály fotbalisty Panenky, 
opojiti, chemická značka antimonu. – 10. Textilní plodina, cizokrajný ozdobný 

keř. – 11. Značka německého automobilu, vrch u Bělehradu. – 12. Podezdívka, 
kočovník. – 13. SPZ Rožňavy, slovenská číslovka, německy“ze“. – 14. Rival, 
odvětví, zkratky titulu neprovdané ženy. – 15. Trnitá dřevina, z mazlavé zeminy 
(slovensky). – 16. Oplocení, na toto místo. – 17. Pštrosovitý pták, bývalé 
obchodní domy.                               Nápověda: 4.Elas, 11. Avala, 17. Nandu.  
Tajenka z minula: Letos na dovolenou s pěknou knihou              Fr. Záloha 
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PODĚKOVÁNÍ 

Římskokatolická farnost Fryšták děkuje Zlínskému kraji za 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského 

kraje ve výši 240.000,- Kč, která byla využita na stavební obnovu 

krovu kostela svatého Mikuláše ve Fryštáku. Poděkování 

vyslovujeme také za poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 

200.000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje z Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón 

v roce 2013. Tyto finanční prostředky byly využity na II. etapu 

stavební obnovy konstrukce krovů a střešního pláště včetně opravy 

klempířských prvků farního kostela svatého Mikuláše ve Fryštáku. 
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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, prázdniny skončily, 

začal nový školní rok. Pro mnohé 

se nejedná o nic přelomového, 

protože již dávno nechodí do školy 

a žijí rytmem pracovních 

povinností. Ale přesto se docházka 

dětí do školy týká mnohých 

dospělých a starších, protože do 

školy chodí jejich děti či vnoučata. 

Učit se je práce dětí. Každá 

pracovní činnost člověka utváří a 

formuje. Buď pozitivně, či negativně. Rádi vzpomínáme na ty, kteří 

nám dávali dobrý příklad svou trpělivostí, moudrostí, empatií a 

schopností povzbuzovat k dosažení dobrého cíle. Kéž by měly děti co 

nejvíce dobrých příkladů v řadách učitelů a vychovatelů a kéž 

nezapomenou, že je jeden velký Učitel. Je to Ježíš, který miluje 

každého člověka a přeje si vzájemné porozumění mezi lidmi i národy. 

Prosím rodiče, aby přihlásili své děti do náboženství a toto vyučování 

brali jako prioritu před ostatními kroužky. Víme, že znalost Ježíše, 

jeho slov a činů i vědomí, že je stále mezi námi přítomen, je důležité 

pro dobro každého člověka. Víra v Boha a Bohu člověka posiluje a 

dává mu přátele na zemi i na nebi. Pane Ježíši, zůstávej v srdci 

každého farníka, v každé rodině a mezi námi ať vládne láska a pokoj. 
otec Miroslav 

POZVÁNKA 
V sobotu dne 28. září Vás všechny zveme na 9. Staříčkovu pěší pouť 

z Fryštáku na Svatý Hostýn a zpět. Odcházíme v 6.30 hod od kostela 

a v 11.30 hod je mše svatá v bazilice. Návrat zpět okolo 17 hodiny. 

Celková délka trasy je asi 35 km. Poutníci se k nám mohou připojit i 

na Rusavě na velkém parkovišti u koupaliště. Tam býváme okolo 

deváté hodiny.                                                                    -vk- 

 

O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 Nestarám se, kam teče voda, nepřijde-li do vína 

 Nejrychleji člověka oťukáte, když si s ním párkrát ťuknete 

 Nejvíce lidí rozkmotřila společná účtenka a rozdílná žízeň 

 Nejdražší je voda, kterou v hospodě přimísili do vína 

 Nemá víno na tom vinu, že mají lidé kocovinu 

 Nikdy se nehádej u jídla. Kdo nemá hlad, má lepší argumenty 

 Nezaslouží si sladké, kdo neokusil trpké 

 Na cizí koláč oči nevyvaluj a o svůj pečuj 

 Nepijte před spaním nápoje s kofeinem 

 Nadměrné pití a opilost se obyčejně vymstí 

 

 

 

FARNÍČEK  9/13                         - 11 - 

                                                                       KALENDÁRIUM ZÁŘÍ 2013 
  1.9. 22. neděle v mezidobí   

  3.9. Památka svatého Řehoře Velikého 

  8.9. 23. neděle v mezidobí 

13.9. Památka svatého Jana Zlatoústého 

14.9. Svátek Povýšení svatého kříže 

15.9. 24. neděle v mezidobí  

         (Staříčkova pouť) 

21.9. Svátek svatého Matouše 

22.9. 25. neděle v mezidobí 

27.9. Památka svatého Vincence z Paula 

28.9. Slavnost svatého Václava 

29.9. 26. neděle v mezidobí 

POZVÁNKA - 15. 9. 2013 
Staříčkova pouť 2013 - kostel svatého Mikuláše a farní dvůr 

PROGRAM: 
9.00 – slavnostní mše svatá (v případě příznivého počasí venku u 

kostela) - hlavní celebrant – P. Petr Zelinka, SDB – jeden z tvůrců 

Staříčkova muzea.   

10.30 – návštěva hrobu P. Ignáce Stuchlého 

11.00 – občerstvení na farním dvoře 

14.00 – 18.00 odpolední program 

Připraveno je vystoupení country skupiny Pěšáci, soutěže pro 

děti, skákací hrad, promítání filmů, apod. 

Chybět nebude ani tradiční bohaté občerstvení. 

Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku, Domu 

Ignáce Stuchlého, místní organizace KDU-ČSL a fryštácké farnosti. 

Srdečně Vás zvou organizátoři. 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – SANTIAGO (ŠPANĚLSKO) 
 

Další zastávkou na naší dlouhé cestě 

po nejvýznamnějších evropských 

poutních místech je španělské 

(galicijské) město Santiago de 

Compostela. Už od středověku je 

hned po Římu nejnavštěvovanějším 

poutním místem našeho kontinentu.  

 

Od roku 1181 se v Santiagu 

udělovaly po celý rok odpustky, 

které mohli poutníci získat jen v 

Římě a Jeruzalémě. Lidé věřili, že 

jim budou odpuštěny hříchy, pokud 

vykonají cestu k mučednickému 

hrobu. Mezi poutní trasy patří cesta 

portugalská, anglická, stříbrná,  

nejvýznamnější a nejstarší je francouzská cesta. Ta je 750 km dlouhá a 

vedly z ní čtyři hlavní trasy, které začínaly v Paříži, Vézelay, Puy a 

Arles, dále přes Roncesvalles a Somportu a v Puente la Reina se 

spojovaly se v jedinou. Poutní cesty byly postupně zpevňovány a 

vybavovány hospici pro ubytování poutníků. Poutníci se prokazují 

průkazem, do něhož si nechávají během cesty razítkem potvrdit, kudy 

procházeli a pokud ujdou posledních alespoň sto kilometrů pěšky, 

obdrží certifikát o vykonání pouti. 

Santiago de Compostela je nejen starobylé poutní místo, ale také 

univerzitní a muzeální město zapsané na seznamu UNESCO. 

Jeho ulice mají podloubí, náměstí a budovy postavené z kamene, 

dodávající městu malebný vzhled. Santiago je sídlem katolického 

arcibiskupa a jedné z nejkrásnějších katedrál světa, v jejíž knihovně je 

uložen vzácný Codex Calixtinus z poloviny 12. století, který je 

považován za původního průvodce poutníků. Katedrála sv. Jakuba je 

nejdůležitějším výtvorem španělského románského umění. V roce 1985 

bylo do seznamu UNESCO zapsáno historické jádro města s katedrálou 

sv. Jakuba, v roce 1993 část francouzské poutní cesty do Santiaga a v 

roce 1998 přibyl zbytek francouzské cesty na území Francie. Je zde 

množství kostelů, klášterů a zvonic, univerzita postavená r. 1566 a 

velký počet muzeí (např. Muzeum poutních míst). Pouť do Compostely 

je jednou z nejstarších evropských cest…..                                -pn- 

PS: Možná si ještě někteří z Vás vzpomenou na náš seriál,  

ve kterém svou pouť do Compostely popsal Fryštačan Pavel Osoha ml.  

Ve Farníčku nás se všemi útrapami této cesty seznámil na přelomu let 

2008 a 2009. (Na obrázku je svatý Jakub – patron tohoto místa). 
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                                              ENCYKLIKA LUMEN FIDEI (SVĚTLO VÍRY)  
Na svátek apoštolů Petra a Pavla (29. 6. 2013) podepsal papež 

František encykliku (veřejný list) Lumen Fidei – Světlo víry a ta byla  

5. 7. 2013 slavnostně vyhlášena. V článku tomto naleznete základní 

informace o encyklice. Text celé encykliky je díky práci redaktora 

České sekce Vatikánského rozhlasu P. Milana Glasera SJ dostupný 

v neoficiálním českém překladu na stránkách www.radiovaticana.cz. 

 

Práce dvou papežů 

Encyklika Lumen Fidei je napsána k probíhajícímu Roku víry jako dosti 

široce pojatý podnět k orientaci i meditacím. Samotná encyklika je 

v jistém smyslu v dějinách papežských dokumentů jedinečná. Jak před 

časem vtipně poznamenal papež František – byla napsána „čtyřručně“. 

Papež Benedikt XVI ještě za svého pontifikátu encykliku z velké části 

připravil, ale nestačil ji už do svého odstoupení dokončit a vyhlásit. 

Poskytl ji však svému nástupci. Papež František přijal Benediktův 

koncept a z jisté části i hotový text a doplnil či upravil jej podle svého, 

jak sám uvádí. Při různosti teologických, pastoračních i osobnostních 

rysů obou velkých mužů je to obdivuhodný projev vzájemné úcty a 

pokory obou. Téma této encykliky má své logické místo v tématech, 

kterým se papež Benedikt XVI. věnoval. Doplňuje tak témata 

předešlých encyklik (Deus caritas est, Spe salvi a sociální encykliky 

Caritas in veritate), které se zabývaly láskou a nadějí, o třetí  ctnost, 

kterou je víra. Její potřebnost i nesamozřejmost je společným 

tématem obou papežů, jak plyne z jejich projevů a písemných statí. 

Text k upevnění víry a k meditaci 

Encyklika Lumen fidei je rozdělena do čtyř kapitol a má šedesát 

odstavců. Stylem psaní je to text určený zejména k upevnění víry 

věřících a k meditaci, která může odhalovat u čtenáře jeho vlastní 

základy víry i její prožívání. Encyklika se také na řadě míst vymezuje 

proti názorům, které křesťanství odmítají nebo pomlouvají. Nedělá to 

však útočně, ale spíš jasným, laskavým a při tom jednoznačným 

způsobem. 

Hlavní rysy encykliky Lumen Fidei 

Pokud bychom chtěli vystihnout hlavní rysy encykliky, můžeme říci, 

že víra je v ní představována jako dynamický proces, ne jako jakýsi 

učební text, který je prostě třeba si osvojit. Zajímavé jsou souvislosti 

mezi láskou a poznáním nebo mezi uvěřením jako předpokladem 

porozumění. Encyklika Lumen fidei nepochybně představuje text, 

jehož obsah je třeba postupně vnímat a meditovat. Není jen 

vybídnutím k poznání a přijetí správných obsahů víry ale požaduje 

něco ještě náročnějšího:  Opravdové žití víry, vnímání jejího 

hlubokého a širokého  existenciálního rozměru, který je neodlučně 

spojen s láskou. Je ukazována jako skutečnost, která přináší člověku 

radost. 

 

  

 

http://www.radiovaticana.cz/
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DOKONČENÍ - STRUČNĚ O OBSAHU ENCYKLIKY LUMEN FIDEI 
V úvodu je prezentován a do současnosti uváděn tradiční pojem „světlo 

víry“. Jako světlo života je víra užitečná dnes jako dříve. Není žádným 

tmářstvím. V dalších odstavcích je nahlížena víra z různých pohledů, 

které jsou vesměs výrazně biblicky ukotveny. 

První kapitola připomíná biblické obrazy uvěření, životního pohybu ve 

víře a jejího růstu, tak, jak to lze vyčíst ze Starého zákona. Ježíš je 

potom představen jako ten, kdo přivádí víru k plnosti. Tato plnost víry 

je nesena a zakoušena v církvi, která je v encyklice opakovaně 

prezentována jako vlastní prostor uchovávání, předávání a růstu víry. 

Druhá kapitola prezentuje strukturu uvěření a života ve víře. Víra a 

pravda, poznání a láska, víra jako vidění a slyšení jsou témata, která 

čtenáře uvedou k podnětnému rozjímání nad vírou vlastní i vírou 

druhých. 

Třetí kapitola se zabývá předáváním víry a souvislostí slavení svátostí 

s tímto předáváním. Slavení svátostí je zde prezentováno jako 

předávání „paměti církve“, která v sobě nese víru.       

Čtvrtá kapitola představuje víru jako nesmírně užitečnou pomoc pro 

budování takového světa, v němž by se člověk cítil bezpečně. Je také 

ukazována jako pomoc a útěcha v utrpení či jako velká pomoc pro 

rodinu. 

Encyklika končí krátkou prosebnou modlitbou k Panně Marii, která je 

viděna jako ta, která může člověku pomáhat na cestě víry. 

Na stránkách www.pastorace.cz najdete některá témata encykliky, aby 

tak posloužila k tomu, k čemu je určena, tedy k plodnému prožívání 

Roku víry, který u příležitosti padesátého výročí zahájení  

2. vatikánského koncilu v celé církvi slavíme. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

                         Papežové Benedikt XVI. a František               
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POKRAČOVÁNÍ 

Je křížem, který má církev obejmout. Pronásledování však není 

jenom fyzické. Existuje také perzekuce, která se vyjadřuje lhaním: 

„Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a 

vylhaně vám připisovat každou špatnost“ (Mt 5,11). Zakusili jste to 

nedávno prostřednictvím některých médií, která církev nemilují. Jsou-

li obvinění falešná, není třeba jim věnovat pozornost, ačkoli 

vyvolávají velkou bolest. 

KDYŽ JSOU OBVINĚNÍ PRAVDIVÁ 

Jinou věcí je, je-li nám vyčítáno něco právem, jako se to stalo v 

mnoha případech sexuálního zneužívání. Pak je třeba se pokořit před 

Bohem i lidmi a snažit se vykořenit zlo za každou cenu, jak to s 

velikou lítostí učinil Benedikt XVI. Jedině tak se obnovuje věrohodnost 

před světem a podává se příklad upřímnosti. Mnozí lidé dnes 

nedocházejí víry v Krista, protože Jeho tvář je zatemňována nebo 

skrývána institucí, které chybí transparentnost. Nedávno jsme se 

rmoutili nad různými politováníhodnými činy, kterých se dopustili 

kněží i laici dokonce v papežském domě, ale musíme si také 

uvědomit, že tato zla, jakkoli jsou závažná, nejsou - ve srovnání s 

minulými špatnostmi z dějin církve - ničím jiným než jakýmsi 

nachlazením. A stejně jako bylo s pomocí Boží překonáno, bude 

překonána i nynější krize. I nachlazení je však třeba léčit správně, 

aby nepropuknul zápal plic. 

DÝM SATANŮV V CÍRKVI 

Zlý duch tohoto světa, mysterium iniquitatis (2 Sol 2,7), se neustále 

snaží infiltrovat církev. Nezapomínejme na varování proroků 

starozákonního Izraele, nehledejme spojenectví ani s Babylonem, ani 

s Egyptem, ale sledujme ryzí politiku ex fide, důvěřujme jedině Bohu 

(srov. Iz 30,1; 31,1-3; Oz 12,2) a Jeho smlouvě. Odvahu!  

Kristus nás povzbuzuje zvoláním: „Buďte dobré mysli. Já jsem 

přemohl svět“ (Jan 16,33). 

ČÍHAJÍCÍ SCHIZMATA 

Neméně obtížný bude pro budoucího papeže úkol uchovávat jednotu 

samotné katolické církve. Mezi ultratradicionalistickými a 

ultraprogresistickými extrémisty, mezi kněžími bouřícími se proti 

poslušnosti a těmi, kteří nevnímají znamení doby, bude vždycky 

existovat nebezpečí menších schizmat, která nejenom poškozují 

církev, ale také odporují vůli Boží. Jednota za každou cenu. Jednota 

však neznamená uniformitu. Je zřejmé, že nemá znamenat konec 

vnitrocírkevní diskuse, která se vine celými dějinami církve. Všichni 

mají svobodu vyslovit svůj názor na poslání církve, ale musí být 

vyjadřován v linii onoho depositum fidei, který má papež spolu se 

všemi biskupy opatrovat. 
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 připravil -lk- 

 

                                                                           

  

http://www.pastorace.cz/
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DOKUMENT Z KONKLÁVE (ZATÍM NEZVEŘEJNĚNÝ) 
Začátkem srpna byl publikován další svazek oficiálního bulletinu Acta 

Apostolicae Sedis, ve kterém vycházejí všechny oficiální dokumenty 

Svatého stolce. Je mimochodem přístupný na internetu počínaje 

ročníkem 1909. Letošní dvojčíslo (AAS 105, č. 4-5, str. 352-357) je 

první, které vychází za pontifikátu papeže Františka a přináší jednu 

novotu. Obsahuje totiž plný text meditace, kterou bylo v Sixtinské 

kapli zahájeno letošní konkláve. Tato meditace je pronášena za 

zavřenými dveřmi a nikdy v minulosti nebyla zveřejňována. 

Publikoval ji 8. srpna 2013 vatikánský deník L´Osservatore Romano. 

Meditaci zahajující konkláve pronáší vždy jeden z kardinálů, který 

nemusí být nutně volitelem. V roce 2005 byl tento úkol svěřen 

jezuitskému kardinálovi Tomáši Špidlíkovi a letos v Sixtinské kapli 

oslovil volitele opět řeholník, tentokrát z řádu augustiniánů, 87letý 

maltský kardinál Prosper Grech, profesor patristiky. My Vám 

přinášíme deset bodů, ve kterých kardinál Prosper Grech 13. března 

2013 načrtnul to, co – na základě Písma a podle jeho mínění – „chce 

Kristus od své církve“: 

EVANGELIUM BEZ SLEV 

Po svém vzkříšení poslal Ježíš apoštoly do celého světa, aby získávali 

učedníky ze všech národů a křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha 

svatého (Mt 29,19). Církev tak činí a prezentuje evangelium bez slev 

a ředění. Přistupuje-li se na kompromisy, ztrácí evangelium svoji 

dynamis. Je to, jako by z výbušniny byl odstraněn tritol. Nesmí se 

podlehnout ani svůdné myšlence, že Druhý vatikánský koncil jakoby 

zpřístupnil spásu těm, kdo jsou mimo církev, a relativizoval tak 

nezbytnost křtu. Váže se k tomu dnes nešvar mnoha indiferentních 

katolíků, kteří opomíjejí nebo odmítají křtít svoje děti. 
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Pronásledování však není jenom fyzické. Existuje také perzekuce, 

která se vyjadřuje lhaním: „Blahoslavení jste, když vás budou kvůli 
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STAŘÍČKOVA POUŤ 2013 
FOTBALOVÝ ZÁPAS SYNŮ PROTI TATÍNKŮM 
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DIS KLUB FRYŠTÁK – PŘIJĎ I TY 
Jde o volnočasové zařízení pro děti a mládež z Fryštáku a nejbližšího 

okolí. Vstup je volný, nikdo není nucen k pravidelné účasti a je vždy 

vítán, respektuje-li základní pravidla slušného chování a jednoduchá 

pravidla zařízení. 

Činnost probíhá v herně, v klubovně, v baru, v ateliéru, na hřišti s 

umělým povrchem a na horolezecké stěně. K dispozici jsou stolní 

fotbaly, stůl na stolní tenis, kulečník, stolní hry, míče, sítě a rakety 

pro běžné hry na hřišti. Cílovou skupinou jsou místní děti a mládež ve 

věku 7-18 let. Zvláštní pozornost je věnována dětem a mládeži ze 

sociálně znevýhodněného prostředí. 

DIS klub je otevřen od pondělí až do pátku od 12.00 do 18.00 hodin. 

 

 

 

SVATÍ CYRIL A METODĚJ   

PROGRAM PRO NEJMENŠÍ 

Zveme všechny naše nejmenší z MŠ a 

z 1. stupně ZŠ i s jejich rodiči na 

Staříčkovu pouť, kde pro ně bude 

připraven program, při němž se  

zábavnou formou seznámí s patrony 

letošního jubilejního roku –  

sv. Cyrilem a Metodějem.  

Pásmo o těchto svatých se bude  

konat za každého počasí (venku nebo 

uvnitř) a bude trvat 30 – 60 minut.  

 

Děti, přijďte! Těší se na vás Anička.   

 
 



volnivol 

    

 

- 6 -                                 FARNÍČEK  9/13 

DOPIS Z MEXIKA (DOKONČENÍ) 

Milí čtenáři,  

pomalu se blíží den mého 

odjezdu a ke konci mé 

dobrovolné služby zbývá 

jen krůček a to pouhý 

měsíc, je tedy čas na 

poslední dopis z událostmi 

uplynulého měsíce… 

(mexická dopisovatelka a 

dobrovolnice Pája Jasenská 

se začátkem srpna vrátila 

domů do Fryštáku) 

Červen byl věnován přípravám na největší „událost roku“ – VAFEJE 

(Vacaciones Felices con Jesús). Tento měsíc již neprobíhaly 

katecheze. Místo nich jsme každou sobotu věnovali „předzápisům“, 

vysvětlování v čem spočívají tyto prázdniny, jaký je jejich cíl, jak 

budou probíhat, hrám, které měli děti motivovat k účasti, atd. Ze 

začátku to vypadalo na poměrně malou účast, ale nakonec se zapsalo 

poměrně dost dětí a i teď po zahájení ještě chodí děti, že se chtějí 

zapsat. Já asistuji jako animátor v centru Juan Pablo II., které se 

spojilo s centrem San Pablo. Máme kolem 100 dětí. Letošním 

tématem je cirkus. A tudíž jsou děti rozděleny do skupinek, které 

nesou název různých „cirkusáků“ – máme společnost akrobatů 
(trapecistas – jsem animátorkou této skupinky), kouzelníků 

(magos), šašků (payasos), žonglérů (malabarista), krotitelů 

(domadores)… 2. června jsme slavily Día de la gratitud (Den 
Díkuvzdání), kdy jsme si celý den děkovali Oslavili jsme ho 

slavnostní mší svatou a společným obědem, po kterém následovala 

zábava… Vše se odehrálo v rančerském duchu. 16. června jsme slavili 

všechny tatínky, stejně jako se slaví Svátek matek, tak se slaví 

Svatek otců, u nás se to moc neslaví, ale tady v Mexiku ano… 

No a největší událostí bylo svěcení našeho jáhna Ricarda, na které 

jsem se vydala naše komunita se skupinkou asi 13 věrných farníků. 

Jeho kněžské svěcení proběhlo 22. června v Guadalajaře. A řeknu 

vám, čekala nás opravdu namáhavá cesta. Z důvodu uzavření 

nejkratší cesty přes Obregón, jsme museli zvolit cestu oklikou přes 

Chihuahu. Normálně cesta do Guadalajary trvá 20 hodin, takhle se 

nám cesta protáhla na celý den, tedy 24 hodin. Na cestu jsme se 

vydali již ve čtvrtek večer (vyrazili jsme kolem 9 hodiny večerní) a 

cestovali téměř bez přestávek. Na místo jsme pak dorazili v pátek 

kolem 10 hodiny večerní. Zato nám zbyl čas na prohlídku města a 
zakoupení suvenýrů! V sobotu v 5 hodin odpoledne se pak udála ta 

slavnost a salesiáni se rozrostli o 2 nové kněze a 4 jáhny, kteří byli 
vysvěceni společně s naším, teď už, P. Ricardem.  
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Ale to zdaleka není všechno! Na druhý den nás totiž ještě čekala  

5 hodinová cesta do rodné vesničky P. Ricarda Molinos de Caballero, 

kde se odehrávala jeho první mše v kněžské službě, tzv. Cantamisa.  

Je to malinkatá vesnička, kterou nelze najít ani na mapě a tak tak, že 
jsme tam trefili…(po našem řečeno takový zapadákov!)  Nicméně 

mexičtí vesničané to brali velmi zodpovědně a vystrojili novému 

padremu opravdu velkolepou hostinu ze vší parádou - muzika, 

výzdoba a samozřejmě „žranice“ (po „španělsku“ carnitas – všechno 

co se dá jíst z prasátka připraveno v jednom kotli samozřejmě 

doprovázeno tortillami, jak jinak…). No a nadlábnutí k prasknutí, 

neboť jídla bylo opravdu hodně, jsme se vydali na zpáteční 

cestu…Byla to skutečná oběť, ale stálo to zato!!!! Mimo jiné jsem se 

setkala se spoustou známých lidí, dobrovolníků, „Padrů“ a radost 

z opětovného setkání byla opravdová…Z mnohými jsem se viděla 

naposledy… 

Nezapomnělo se ani na Ricardovy příznivce tady v Nogales, pro které 

P. Ricardo sloužil svou „Cantamisu“ 30. června. Je tu jeden zvyk, 

který nevím, jestli je také u nás, ale všem nově vysvěceným kněžím 

se po odsloužení jejich první mše líbají ruce. Tak máme nového kněze 

a již se tu připravují další, jedním z nich je i Juan Bosco, můj 

„spoludobrovolník“. On to vlastně není dobrovolník, ale aspirante – 

ten, který se chce stát knězem! Tak jim držme palce a vyprošujme 

jim požehnaní na jejich cestě stát se knězem, neboť i tady v Mexiku 

je nedostatek kněží a také se tu denně modlíme za nová kněžská 

povolání!                                              S pozdravem Vaše Pája. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páji moc děkujeme za všechny její dopisy i za to, že se námi 

ochotně podělila o své zážitky. Věříme, že by o nich mohla 

popovídat i na besedě, kterou bychom rádi připravili.       –red- 

 

 



volnivol 

    

 

- 6 -                                 FARNÍČEK  9/13 

DOPIS Z MEXIKA (DOKONČENÍ) 

Milí čtenáři,  

pomalu se blíží den mého 

odjezdu a ke konci mé 

dobrovolné služby zbývá 

jen krůček a to pouhý 

měsíc, je tedy čas na 

poslední dopis z událostmi 

uplynulého měsíce… 

(mexická dopisovatelka a 

dobrovolnice Pája Jasenská 

se začátkem srpna vrátila 

domů do Fryštáku) 

Červen byl věnován přípravám na největší „událost roku“ – VAFEJE 

(Vacaciones Felices con Jesús). Tento měsíc již neprobíhaly 

katecheze. Místo nich jsme každou sobotu věnovali „předzápisům“, 

vysvětlování v čem spočívají tyto prázdniny, jaký je jejich cíl, jak 

budou probíhat, hrám, které měli děti motivovat k účasti, atd. Ze 

začátku to vypadalo na poměrně malou účast, ale nakonec se zapsalo 

poměrně dost dětí a i teď po zahájení ještě chodí děti, že se chtějí 

zapsat. Já asistuji jako animátor v centru Juan Pablo II., které se 

spojilo s centrem San Pablo. Máme kolem 100 dětí. Letošním 

tématem je cirkus. A tudíž jsou děti rozděleny do skupinek, které 

nesou název různých „cirkusáků“ – máme společnost akrobatů 
(trapecistas – jsem animátorkou této skupinky), kouzelníků 

(magos), šašků (payasos), žonglérů (malabarista), krotitelů 

(domadores)… 2. června jsme slavily Día de la gratitud (Den 
Díkuvzdání), kdy jsme si celý den děkovali Oslavili jsme ho 

slavnostní mší svatou a společným obědem, po kterém následovala 

zábava… Vše se odehrálo v rančerském duchu. 16. června jsme slavili 

všechny tatínky, stejně jako se slaví Svátek matek, tak se slaví 

Svatek otců, u nás se to moc neslaví, ale tady v Mexiku ano… 

No a největší událostí bylo svěcení našeho jáhna Ricarda, na které 

jsem se vydala naše komunita se skupinkou asi 13 věrných farníků. 

Jeho kněžské svěcení proběhlo 22. června v Guadalajaře. A řeknu 

vám, čekala nás opravdu namáhavá cesta. Z důvodu uzavření 

nejkratší cesty přes Obregón, jsme museli zvolit cestu oklikou přes 

Chihuahu. Normálně cesta do Guadalajary trvá 20 hodin, takhle se 

nám cesta protáhla na celý den, tedy 24 hodin. Na cestu jsme se 

vydali již ve čtvrtek večer (vyrazili jsme kolem 9 hodiny večerní) a 

cestovali téměř bez přestávek. Na místo jsme pak dorazili v pátek 

kolem 10 hodiny večerní. Zato nám zbyl čas na prohlídku města a 
zakoupení suvenýrů! V sobotu v 5 hodin odpoledne se pak udála ta 

slavnost a salesiáni se rozrostli o 2 nové kněze a 4 jáhny, kteří byli 
vysvěceni společně s naším, teď už, P. Ricardem.  

FARNÍČEK  9/13                                                       - 7 - 

 

Ale to zdaleka není všechno! Na druhý den nás totiž ještě čekala  

5 hodinová cesta do rodné vesničky P. Ricarda Molinos de Caballero, 

kde se odehrávala jeho první mše v kněžské službě, tzv. Cantamisa.  

Je to malinkatá vesnička, kterou nelze najít ani na mapě a tak tak, že 
jsme tam trefili…(po našem řečeno takový zapadákov!)  Nicméně 

mexičtí vesničané to brali velmi zodpovědně a vystrojili novému 

padremu opravdu velkolepou hostinu ze vší parádou - muzika, 

výzdoba a samozřejmě „žranice“ (po „španělsku“ carnitas – všechno 

co se dá jíst z prasátka připraveno v jednom kotli samozřejmě 

doprovázeno tortillami, jak jinak…). No a nadlábnutí k prasknutí, 

neboť jídla bylo opravdu hodně, jsme se vydali na zpáteční 

cestu…Byla to skutečná oběť, ale stálo to zato!!!! Mimo jiné jsem se 

setkala se spoustou známých lidí, dobrovolníků, „Padrů“ a radost 

z opětovného setkání byla opravdová…Z mnohými jsem se viděla 

naposledy… 

Nezapomnělo se ani na Ricardovy příznivce tady v Nogales, pro které 

P. Ricardo sloužil svou „Cantamisu“ 30. června. Je tu jeden zvyk, 

který nevím, jestli je také u nás, ale všem nově vysvěceným kněžím 

se po odsloužení jejich první mše líbají ruce. Tak máme nového kněze 

a již se tu připravují další, jedním z nich je i Juan Bosco, můj 

„spoludobrovolník“. On to vlastně není dobrovolník, ale aspirante – 

ten, který se chce stát knězem! Tak jim držme palce a vyprošujme 

jim požehnaní na jejich cestě stát se knězem, neboť i tady v Mexiku 

je nedostatek kněží a také se tu denně modlíme za nová kněžská 

povolání!                                              S pozdravem Vaše Pája. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páji moc děkujeme za všechny její dopisy i za to, že se námi 

ochotně podělila o své zážitky. Věříme, že by o nich mohla 

popovídat i na besedě, kterou bychom rádi připravili.       –red- 

 

 



 

- 8 -                                FARNÍČEK  9/13 

DOKUMENT Z KONKLÁVE (ZATÍM NEZVEŘEJNĚNÝ) 
Začátkem srpna byl publikován další svazek oficiálního bulletinu Acta 

Apostolicae Sedis, ve kterém vycházejí všechny oficiální dokumenty 

Svatého stolce. Je mimochodem přístupný na internetu počínaje 

ročníkem 1909. Letošní dvojčíslo (AAS 105, č. 4-5, str. 352-357) je 

první, které vychází za pontifikátu papeže Františka a přináší jednu 

novotu. Obsahuje totiž plný text meditace, kterou bylo v Sixtinské 

kapli zahájeno letošní konkláve. Tato meditace je pronášena za 

zavřenými dveřmi a nikdy v minulosti nebyla zveřejňována. 

Publikoval ji 8. srpna 2013 vatikánský deník L´Osservatore Romano. 

Meditaci zahajující konkláve pronáší vždy jeden z kardinálů, který 

nemusí být nutně volitelem. V roce 2005 byl tento úkol svěřen 

jezuitskému kardinálovi Tomáši Špidlíkovi a letos v Sixtinské kapli 

oslovil volitele opět řeholník, tentokrát z řádu augustiniánů, 87letý 

maltský kardinál Prosper Grech, profesor patristiky. My Vám 

přinášíme deset bodů, ve kterých kardinál Prosper Grech 13. března 

2013 načrtnul to, co – na základě Písma a podle jeho mínění – „chce 

Kristus od své církve“: 

EVANGELIUM BEZ SLEV 

Po svém vzkříšení poslal Ježíš apoštoly do celého světa, aby získávali 

učedníky ze všech národů a křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha 

svatého (Mt 29,19). Církev tak činí a prezentuje evangelium bez slev 

a ředění. Přistupuje-li se na kompromisy, ztrácí evangelium svoji 

dynamis. Je to, jako by z výbušniny byl odstraněn tritol. Nesmí se 

podlehnout ani svůdné myšlence, že Druhý vatikánský koncil jakoby 

zpřístupnil spásu těm, kdo jsou mimo církev, a relativizoval tak 

nezbytnost křtu. Váže se k tomu dnes nešvar mnoha indiferentních 

katolíků, kteří opomíjejí nebo odmítají křtít svoje děti. 

POHORŠENÍ KŘÍŽE 

Evangelní zvěst o Božím království se konkretizuje ve zvěsti o „Ježíši 

Kristu, a to ukřižovaném“ (1 Kor 2,2). Právě toto pohoršení kříže 

pokořuje hybris (domýšlivost) lidské mysli a pozvedá ji k přijetí 

moudrosti sestupující shůry. Také v tomto případě, je-li osoba Krista 

relativizována a kladena na roveň jiným „spasitelům“, je křesťanství 

zbavováno své podstaty. Právě hlásání absurdity kříže minimalizovalo 

během necelých třech století náboženská vyznání římského císařství a 

otevřelo mysl lidí nové vizi naděje a vzkříšení. Po této naději žízní i 

dnešní svět, trpící existenciální depresí. 

CÍRKEV MUČEDNÍKŮ 

Ukřižovaný Kristus je niterně spojen s církví, která je křižována. Je to 

církev mučedníků, počínaje těmi z prvních staletí až po četné věřící, 

kteří se dnes v některých zemích vystavují smrti jenom proto, že jdou 

na nedělní mši... Ježíš předpovídá: „Když pronásledovali mne, budou 

pronásledovat i vás“ (Jan 15,20). Pronásledování je proto quid 

constitutivum církve. ...                           pokračování na straně 9 

Pronásledování však není jenom fyzické. Existuje také perzekuce, 

která se vyjadřuje lhaním: „Blahoslavení jste, když vás budou kvůli 
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STAŘÍČKOVA POUŤ 2013 
FOTBALOVÝ ZÁPAS SYNŮ PROTI TATÍNKŮM 

Pro všechny, kteří si rádi zahrají 

fotbal, bude na letošní Staříčkově 

pouti možnost zapojit se do 

velkého fotbalového zápasu 

tatínků proti jejich synům. Věříme, 

že se ani jedno z družstev nenechá 

zahanbit a dostaví se v co 

největším počtu. Na vítěze zápasů 

čeká lákavá cena. Před zápasem 

bude otevřena tipovací kancelář,  

kde si každý návštěvník Staříčkovy poutě (kromě hráčů) může 

zdarma tipnout výsledek zápasu. Na ty, kteří si tipnou správně, čeká 

také výhra. Bližší informace a přihlášení se do zápasu u Filipa Němce. 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIS KLUB FRYŠTÁK – PŘIJĎ I TY 
Jde o volnočasové zařízení pro děti a mládež z Fryštáku a nejbližšího 

okolí. Vstup je volný, nikdo není nucen k pravidelné účasti a je vždy 

vítán, respektuje-li základní pravidla slušného chování a jednoduchá 

pravidla zařízení. 

Činnost probíhá v herně, v klubovně, v baru, v ateliéru, na hřišti s 

umělým povrchem a na horolezecké stěně. K dispozici jsou stolní 

fotbaly, stůl na stolní tenis, kulečník, stolní hry, míče, sítě a rakety 

pro běžné hry na hřišti. Cílovou skupinou jsou místní děti a mládež ve 

věku 7-18 let. Zvláštní pozornost je věnována dětem a mládeži ze 

sociálně znevýhodněného prostředí. 

DIS klub je otevřen od pondělí až do pátku od 12.00 do 18.00 hodin. 

 

 

 

SVATÍ CYRIL A METODĚJ   

PROGRAM PRO NEJMENŠÍ 

Zveme všechny naše nejmenší z MŠ a 

z 1. stupně ZŠ i s jejich rodiči na 

Staříčkovu pouť, kde pro ně bude 

připraven program, při němž se  

zábavnou formou seznámí s patrony 

letošního jubilejního roku –  

sv. Cyrilem a Metodějem.  

Pásmo o těchto svatých se bude  

konat za každého počasí (venku nebo 

uvnitř) a bude trvat 30 – 60 minut.  

 

Děti, přijďte! Těší se na vás Anička.   

 
 



     

 

- 4 -                                    FARNÍČEK  9/13  

DOKONČENÍ - STRUČNĚ O OBSAHU ENCYKLIKY LUMEN FIDEI 
V úvodu je prezentován a do současnosti uváděn tradiční pojem „světlo 

víry“. Jako světlo života je víra užitečná dnes jako dříve. Není žádným 

tmářstvím. V dalších odstavcích je nahlížena víra z různých pohledů, 

které jsou vesměs výrazně biblicky ukotveny. 

První kapitola připomíná biblické obrazy uvěření, životního pohybu ve 

víře a jejího růstu, tak, jak to lze vyčíst ze Starého zákona. Ježíš je 

potom představen jako ten, kdo přivádí víru k plnosti. Tato plnost víry 

je nesena a zakoušena v církvi, která je v encyklice opakovaně 

prezentována jako vlastní prostor uchovávání, předávání a růstu víry. 

Druhá kapitola prezentuje strukturu uvěření a života ve víře. Víra a 

pravda, poznání a láska, víra jako vidění a slyšení jsou témata, která 

čtenáře uvedou k podnětnému rozjímání nad vírou vlastní i vírou 

druhých. 

Třetí kapitola se zabývá předáváním víry a souvislostí slavení svátostí 

s tímto předáváním. Slavení svátostí je zde prezentováno jako 

předávání „paměti církve“, která v sobě nese víru.       

Čtvrtá kapitola představuje víru jako nesmírně užitečnou pomoc pro 

budování takového světa, v němž by se člověk cítil bezpečně. Je také 

ukazována jako pomoc a útěcha v utrpení či jako velká pomoc pro 

rodinu. 

Encyklika končí krátkou prosebnou modlitbou k Panně Marii, která je 

viděna jako ta, která může člověku pomáhat na cestě víry. 

Na stránkách www.pastorace.cz najdete některá témata encykliky, aby 

tak posloužila k tomu, k čemu je určena, tedy k plodnému prožívání 

Roku víry, který u příležitosti padesátého výročí zahájení  

2. vatikánského koncilu v celé církvi slavíme. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

                         Papežové Benedikt XVI. a František               
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POKRAČOVÁNÍ 

Je křížem, který má církev obejmout. Pronásledování však není 

jenom fyzické. Existuje také perzekuce, která se vyjadřuje lhaním: 

„Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a 

vylhaně vám připisovat každou špatnost“ (Mt 5,11). Zakusili jste to 

nedávno prostřednictvím některých médií, která církev nemilují. Jsou-

li obvinění falešná, není třeba jim věnovat pozornost, ačkoli 

vyvolávají velkou bolest. 

KDYŽ JSOU OBVINĚNÍ PRAVDIVÁ 

Jinou věcí je, je-li nám vyčítáno něco právem, jako se to stalo v 

mnoha případech sexuálního zneužívání. Pak je třeba se pokořit před 

Bohem i lidmi a snažit se vykořenit zlo za každou cenu, jak to s 

velikou lítostí učinil Benedikt XVI. Jedině tak se obnovuje věrohodnost 

před světem a podává se příklad upřímnosti. Mnozí lidé dnes 

nedocházejí víry v Krista, protože Jeho tvář je zatemňována nebo 

skrývána institucí, které chybí transparentnost. Nedávno jsme se 

rmoutili nad různými politováníhodnými činy, kterých se dopustili 

kněží i laici dokonce v papežském domě, ale musíme si také 

uvědomit, že tato zla, jakkoli jsou závažná, nejsou - ve srovnání s 

minulými špatnostmi z dějin církve - ničím jiným než jakýmsi 

nachlazením. A stejně jako bylo s pomocí Boží překonáno, bude 

překonána i nynější krize. I nachlazení je však třeba léčit správně, 

aby nepropuknul zápal plic. 

DÝM SATANŮV V CÍRKVI 

Zlý duch tohoto světa, mysterium iniquitatis (2 Sol 2,7), se neustále 

snaží infiltrovat církev. Nezapomínejme na varování proroků 

starozákonního Izraele, nehledejme spojenectví ani s Babylonem, ani 

s Egyptem, ale sledujme ryzí politiku ex fide, důvěřujme jedině Bohu 

(srov. Iz 30,1; 31,1-3; Oz 12,2) a Jeho smlouvě. Odvahu!  

Kristus nás povzbuzuje zvoláním: „Buďte dobré mysli. Já jsem 

přemohl svět“ (Jan 16,33). 

ČÍHAJÍCÍ SCHIZMATA 

Neméně obtížný bude pro budoucího papeže úkol uchovávat jednotu 

samotné katolické církve. Mezi ultratradicionalistickými a 

ultraprogresistickými extrémisty, mezi kněžími bouřícími se proti 

poslušnosti a těmi, kteří nevnímají znamení doby, bude vždycky 

existovat nebezpečí menších schizmat, která nejenom poškozují 

církev, ale také odporují vůli Boží. Jednota za každou cenu. Jednota 

však neznamená uniformitu. Je zřejmé, že nemá znamenat konec 

vnitrocírkevní diskuse, která se vine celými dějinami církve. Všichni 

mají svobodu vyslovit svůj názor na poslání církve, ale musí být 

vyjadřován v linii onoho depositum fidei, který má papež spolu se 

všemi biskupy opatrovat. 

   Dokončení příště  

 připravil -lk- 

 

                                                                           

  

http://www.pastorace.cz/
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – SANTIAGO (ŠPANĚLSKO) 
 

Další zastávkou na naší dlouhé cestě 

po nejvýznamnějších evropských 

poutních místech je španělské 

(galicijské) město Santiago de 

Compostela. Už od středověku je 

hned po Římu nejnavštěvovanějším 

poutním místem našeho kontinentu.  

 

Od roku 1181 se v Santiagu 

udělovaly po celý rok odpustky, 

které mohli poutníci získat jen v 

Římě a Jeruzalémě. Lidé věřili, že 

jim budou odpuštěny hříchy, pokud 

vykonají cestu k mučednickému 

hrobu. Mezi poutní trasy patří cesta 

portugalská, anglická, stříbrná,  

nejvýznamnější a nejstarší je francouzská cesta. Ta je 750 km dlouhá a 

vedly z ní čtyři hlavní trasy, které začínaly v Paříži, Vézelay, Puy a 

Arles, dále přes Roncesvalles a Somportu a v Puente la Reina se 

spojovaly se v jedinou. Poutní cesty byly postupně zpevňovány a 

vybavovány hospici pro ubytování poutníků. Poutníci se prokazují 

průkazem, do něhož si nechávají během cesty razítkem potvrdit, kudy 

procházeli a pokud ujdou posledních alespoň sto kilometrů pěšky, 

obdrží certifikát o vykonání pouti. 

Santiago de Compostela je nejen starobylé poutní místo, ale také 

univerzitní a muzeální město zapsané na seznamu UNESCO. 

Jeho ulice mají podloubí, náměstí a budovy postavené z kamene, 

dodávající městu malebný vzhled. Santiago je sídlem katolického 

arcibiskupa a jedné z nejkrásnějších katedrál světa, v jejíž knihovně je 

uložen vzácný Codex Calixtinus z poloviny 12. století, který je 

považován za původního průvodce poutníků. Katedrála sv. Jakuba je 

nejdůležitějším výtvorem španělského románského umění. V roce 1985 

bylo do seznamu UNESCO zapsáno historické jádro města s katedrálou 

sv. Jakuba, v roce 1993 část francouzské poutní cesty do Santiaga a v 

roce 1998 přibyl zbytek francouzské cesty na území Francie. Je zde 

množství kostelů, klášterů a zvonic, univerzita postavená r. 1566 a 

velký počet muzeí (např. Muzeum poutních míst). Pouť do Compostely 

je jednou z nejstarších evropských cest…..                                -pn- 

PS: Možná si ještě někteří z Vás vzpomenou na náš seriál,  

ve kterém svou pouť do Compostely popsal Fryštačan Pavel Osoha ml.  

Ve Farníčku nás se všemi útrapami této cesty seznámil na přelomu let 

2008 a 2009. (Na obrázku je svatý Jakub – patron tohoto místa). 
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                                              ENCYKLIKA LUMEN FIDEI (SVĚTLO VÍRY)  
Na svátek apoštolů Petra a Pavla (29. 6. 2013) podepsal papež 

František encykliku (veřejný list) Lumen Fidei – Světlo víry a ta byla  

5. 7. 2013 slavnostně vyhlášena. V článku tomto naleznete základní 

informace o encyklice. Text celé encykliky je díky práci redaktora 

České sekce Vatikánského rozhlasu P. Milana Glasera SJ dostupný 

v neoficiálním českém překladu na stránkách www.radiovaticana.cz. 

 

Práce dvou papežů 

Encyklika Lumen Fidei je napsána k probíhajícímu Roku víry jako dosti 

široce pojatý podnět k orientaci i meditacím. Samotná encyklika je 

v jistém smyslu v dějinách papežských dokumentů jedinečná. Jak před 

časem vtipně poznamenal papež František – byla napsána „čtyřručně“. 

Papež Benedikt XVI ještě za svého pontifikátu encykliku z velké části 

připravil, ale nestačil ji už do svého odstoupení dokončit a vyhlásit. 

Poskytl ji však svému nástupci. Papež František přijal Benediktův 

koncept a z jisté části i hotový text a doplnil či upravil jej podle svého, 

jak sám uvádí. Při různosti teologických, pastoračních i osobnostních 

rysů obou velkých mužů je to obdivuhodný projev vzájemné úcty a 

pokory obou. Téma této encykliky má své logické místo v tématech, 

kterým se papež Benedikt XVI. věnoval. Doplňuje tak témata 

předešlých encyklik (Deus caritas est, Spe salvi a sociální encykliky 

Caritas in veritate), které se zabývaly láskou a nadějí, o třetí  ctnost, 

kterou je víra. Její potřebnost i nesamozřejmost je společným 

tématem obou papežů, jak plyne z jejich projevů a písemných statí. 

Text k upevnění víry a k meditaci 

Encyklika Lumen fidei je rozdělena do čtyř kapitol a má šedesát 

odstavců. Stylem psaní je to text určený zejména k upevnění víry 

věřících a k meditaci, která může odhalovat u čtenáře jeho vlastní 

základy víry i její prožívání. Encyklika se také na řadě míst vymezuje 

proti názorům, které křesťanství odmítají nebo pomlouvají. Nedělá to 

však útočně, ale spíš jasným, laskavým a při tom jednoznačným 

způsobem. 

Hlavní rysy encykliky Lumen Fidei 

Pokud bychom chtěli vystihnout hlavní rysy encykliky, můžeme říci, 

že víra je v ní představována jako dynamický proces, ne jako jakýsi 

učební text, který je prostě třeba si osvojit. Zajímavé jsou souvislosti 

mezi láskou a poznáním nebo mezi uvěřením jako předpokladem 

porozumění. Encyklika Lumen fidei nepochybně představuje text, 

jehož obsah je třeba postupně vnímat a meditovat. Není jen 

vybídnutím k poznání a přijetí správných obsahů víry ale požaduje 

něco ještě náročnějšího:  Opravdové žití víry, vnímání jejího 

hlubokého a širokého  existenciálního rozměru, který je neodlučně 

spojen s láskou. Je ukazována jako skutečnost, která přináší člověku 

radost. 

 

  

 

http://www.radiovaticana.cz/


 

 

 

 

 

 

 

V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. 

růžence. Ve slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – 

„růže“. Růže je květina velmi krásná, ušlechtilá, 

voňavá, v pravdě královská, ale zároveň má i trny. 

Podobně sv. růženec je modlitbou krásnou, kterou 

věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je též 

modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 

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, prázdniny skončily, 

začal nový školní rok. Pro mnohé 

se nejedná o nic přelomového, 

protože již dávno nechodí do školy 

a žijí rytmem pracovních 

povinností. Ale přesto se docházka 

dětí do školy týká mnohých 

dospělých a starších, protože do 

školy chodí jejich děti či vnoučata. 

Učit se je práce dětí. Každá 

pracovní činnost člověka utváří a 

formuje. Buď pozitivně, či negativně. Rádi vzpomínáme na ty, kteří 

nám dávali dobrý příklad svou trpělivostí, moudrostí, empatií a 

schopností povzbuzovat k dosažení dobrého cíle. Kéž by měly děti co 

nejvíce dobrých příkladů v řadách učitelů a vychovatelů a kéž 

nezapomenou, že je jeden velký Učitel. Je to Ježíš, který miluje 

každého člověka a přeje si vzájemné porozumění mezi lidmi i národy. 

Prosím rodiče, aby přihlásili své děti do náboženství a toto vyučování 

brali jako prioritu před ostatními kroužky. Víme, že znalost Ježíše, 

jeho slov a činů i vědomí, že je stále mezi námi přítomen, je důležité 

pro dobro každého člověka. Víra v Boha a Bohu člověka posiluje a 

dává mu přátele na zemi i na nebi. Pane Ježíši, zůstávej v srdci 

každého farníka, v každé rodině a mezi námi ať vládne láska a pokoj. 
otec Miroslav 

POZVÁNKA 
V sobotu dne 28. září Vás všechny zveme na 9. Staříčkovu pěší pouť 

z Fryštáku na Svatý Hostýn a zpět. Odcházíme v 6.30 hod od kostela 

a v 11.30 hod je mše svatá v bazilice. Návrat zpět okolo 17 hodiny. 

Celková délka trasy je asi 35 km. Poutníci se k nám mohou připojit i 

na Rusavě na velkém parkovišti u koupaliště. Tam býváme okolo 

deváté hodiny.                                                                    -vk- 

 

O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 Nestarám se, kam teče voda, nepřijde-li do vína 

 Nejrychleji člověka oťukáte, když si s ním párkrát ťuknete 

 Nejvíce lidí rozkmotřila společná účtenka a rozdílná žízeň 

 Nejdražší je voda, kterou v hospodě přimísili do vína 

 Nemá víno na tom vinu, že mají lidé kocovinu 

 Nikdy se nehádej u jídla. Kdo nemá hlad, má lepší argumenty 

 Nezaslouží si sladké, kdo neokusil trpké 

 Na cizí koláč oči nevyvaluj a o svůj pečuj 

 Nepijte před spaním nápoje s kofeinem 

 Nadměrné pití a opilost se obyčejně vymstí 
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                                                                       KALENDÁRIUM ZÁŘÍ 2013 
  1.9. 22. neděle v mezidobí   

  3.9. Památka svatého Řehoře Velikého 

  8.9. 23. neděle v mezidobí 

13.9. Památka svatého Jana Zlatoústého 

14.9. Svátek Povýšení svatého kříže 

15.9. 24. neděle v mezidobí  

         (Staříčkova pouť) 

21.9. Svátek svatého Matouše 

22.9. 25. neděle v mezidobí 

27.9. Památka svatého Vincence z Paula 

28.9. Slavnost svatého Václava 

29.9. 26. neděle v mezidobí 

POZVÁNKA - 15. 9. 2013 
Staříčkova pouť 2013 - kostel svatého Mikuláše a farní dvůr 

PROGRAM: 
9.00 – slavnostní mše svatá (v případě příznivého počasí venku u 

kostela) - hlavní celebrant – P. Petr Zelinka, SDB – jeden z tvůrců 

Staříčkova muzea.   

10.30 – návštěva hrobu P. Ignáce Stuchlého 

11.00 – občerstvení na farním dvoře 

14.00 – 18.00 odpolední program 

Připraveno je vystoupení country skupiny Pěšáci, soutěže pro 

děti, skákací hrad, promítání filmů, apod. 

Chybět nebude ani tradiční bohaté občerstvení. 

Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku, Domu 

Ignáce Stuchlého, místní organizace KDU-ČSL a fryštácké farnosti. 

Srdečně Vás zvou organizátoři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 
 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KŘÍŽOVKA NA ZÁŘÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tak jako se říká, že peníze dělají peníze, tak…viz tajenka. 

Vodorovně: A. Chemický prvek, část obličeje, zlosyn, spěch. – B. Větná spojka, 
bovden, Josef, řeka v Rusku. – C. Předložka, zavolání na Violu, starořímský 
krutovládce, náš zpěvák. – D. Vězeňská místnost, přírodní kaučuk, provaz se 
smyčkou, plaz. – E. TAJENKA. – F. Souhlas, značka švédských aut, česká řeka, 
přístavní hráze. – G. Podnik zahraničního obchodu, trhat, slovenské město, jitřní 
vláha. – H. Obrazce vejčitého tvaru, turecká řeka, český politik, menší sídlo. –  

I. Různice, dopravní prostředek, chodský spisovatel, stelivo. 
Svisle: 1. Poryv větru, město nad Jizerou. – 2. Pobídka, vyrobená z cínu. –  
3. Slovenské město, obtížný hmyz. – 4. Chemická značka hliníku, zkr. Řecké 

národně osvobozenecké armády, Oldřiška. – 5. Shluk lidí, druh pásovce, označení 
letadel Venezuely. – 6. Uprchnutí, město ve Francii. – 7. Téměř, Barbora 
(domácky). – 8. Město ve Španělsku, nejinak. – 9. Iniciály fotbalisty Panenky, 
opojiti, chemická značka antimonu. – 10. Textilní plodina, cizokrajný ozdobný 

keř. – 11. Značka německého automobilu, vrch u Bělehradu. – 12. Podezdívka, 
kočovník. – 13. SPZ Rožňavy, slovenská číslovka, německy“ze“. – 14. Rival, 
odvětví, zkratky titulu neprovdané ženy. – 15. Trnitá dřevina, z mazlavé zeminy 
(slovensky). – 16. Oplocení, na toto místo. – 17. Pštrosovitý pták, bývalé 
obchodní domy.                               Nápověda: 4.Elas, 11. Avala, 17. Nandu.  
Tajenka z minula: Letos na dovolenou s pěknou knihou              Fr. Záloha 

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

Mgr. Vít Němec, Ing. Libor Kučera 

VYCHÁZÍ 1X MĚSÍČNĚ, URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU, NEPRODEJNÉ 

REDAKCE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 

Římskokatolická farnost Fryšták, P. I. Stuchlého 25, 763 16  FRYŠTÁK, tel: 577 911 005 

E-mail: farnicek@post.cz,     internet: http://www.farnostfrystak.cz. 

Uzávěrka pro vaše příspěvky do 20. dne měsíce         Vyšlo 7. 9. 2013 v nákladu 250 ks. 
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PODĚKOVÁNÍ 

Římskokatolická farnost Fryšták děkuje Zlínskému kraji za 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského 

kraje ve výši 240.000,- Kč, která byla využita na stavební obnovu 

krovu kostela svatého Mikuláše ve Fryštáku. Poděkování 

vyslovujeme také za poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 

200.000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje z Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón 

v roce 2013. Tyto finanční prostředky byly využity na II. etapu 

stavební obnovy konstrukce krovů a střešního pláště včetně opravy 

klempířských prvků farního kostela svatého Mikuláše ve Fryštáku. 
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