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KŘÍŽOVKA NA ŘÍJEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cervantes: Žádný otec ani matka nepovažují…viz tajenka. 
Vodorovně: A. Starší umělecký sloh, talisman. – B. Portugalská objemová 
jednotka, podnik zahraničního obchodu, vykvašené ovoce, svazek slámy. –  
C. Dětský ret, část vozu, vedoucí kláštera, SPZ Rakovníka, ukazovací zájmeno. – 
D. Anglicky „dub“, filipínská sopka, noční pták, vysoké karty, veletok. –  
E. TAJENKA. – F. Roztavená hmota, zkratka atmosféry, anglicky „mléko“, 

tlakový stroj, shluk lidí. – G. Jméno Komenského, část zad, mužské jméno, 
bezbarvá forma barviv. – H. Město na Irtyši, divadelní úloha, vězeňská kobka, 
uzbecké město. – I. Africký stát, Alan. 

Svisle: 1. Pročekat ve stoje. – 2. Přítok Ohře, šalba. – 3. Malý Otakar, město 
v Portugalsku. – 4. Rusky „jak“, pražská SPZ, arabský stát. – 5. Čidlo zraku, 
číslovka, předložka. – 6. Psovitá šelma, obojživelník. – 7. Druh obydlí 
(slovensky), slovensky „jmelí“. – 8. Protivládní uskupení. – 9. Tvrdé lože 

(zastarale). – 10. Rusky „auta“, naše správní jednotka. – 11. Český herec 
(Jaroslav), fialová barva. – 12. Spojené státy, lyže, ledovcový kotel. – 13. Stará 
jednotka hmotnosti, dánský ostrov, na které místo. – 14. Město v Anglii, selanka. 
– 15. Část luku, šachová remíza. – 16. Kropit. 
Nápověda: Alat, Évora, Pota. 
Tajenka z minula: Bída plodí zase bídu               připravil František Záloha 
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P. Petr Zelinka zahájil ve Fryštáku   
putovní výstavu o „Staříčkovi“. 
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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. 

 

 

 - 2 -                                  FARNÍČEK 10/13  

DUCHOVNÍ SLOVO  
Začátek měsíce října je ve znamení 

úžasných světců, jako je svatá Terezička, 

svatý František z Assisi, či našich 

neviditelných životních průvodců svatých 

andělů strážných. V kostele je až do 11. 

října výstava „našeho svatého“ - staříčka 

Ignáce Stuchlého. Snad jste se každý 

z Vás u této výstavy zastavil a poučil se a 

inspiroval u této mimořádné postavy.  

V říjnu bych se rád začal scházet s těmi, kdo se chtějí připravit na 

svátost biřmování - už je jich přes dvacet.  

Začalo také vyučování náboženství – ve škole i na faře (viz rozvrh). 

Jsem moc vděčný paní Macháčkové i paní Skaličkové, že věnují své 

síly i čas této Bohu milé činnosti.  

Říjen – měsíc růžencový! Doporučuji tuto modlitbu našim rodinám. 

Alespoň desátek s dětmi, kdy se každé dítě pomodlí Zdrávas. A 

hlavně mysleme na to, že zdrojem lásky je náš Pán, přijímejme tuto 

lásku a dávejme ji druhým. Po ní nás ostatní poznají.                      

       Všem žehná otec Miroslav. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 Opilost není nic jiného než dobrovolné šílenství 

 Opilec se z toho vyspí, škaredý ne 

 Pijme vínko, dokud žijem, po smrti se nenapijem 

 Přestaň kouřit, přestaň pít, budeš blbý, ale fit 

 Po pivu se prý blbne, ale každý je u něho chytrý 

 Pokud pijete, abyste zapomněli, plaťte předem 

 Pozdní hosti jedí kosti 

 Po jídle je dobré aspoň 10 minut relaxovat 

 Polévka je grunt, kdo ji nejí, bude špunt 

 Pane doktore, tu dietu mám brát před jídlem nebo až po? 
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                                                                     KALENDÁRIUM ŘÍJEN 2013 
  1.10. Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše 

  2.10. Památka svatých andělů strážných 

  4.10. Památka svatého Františka z Assisi 

  6.10. 27.neděle v mezidobí 

13.10. 28.neděle v mezidobí 

15.10. Památka svaté Terezie od Ježíše 

17.10. Památka svatého Ignáce z Antiochie 

18.10. Svátek svatého Lukáše, evangelisty 

20.10. 29.neděle v mezidobí 

27.10. 30.neděle v mezidobí 

28.10. Svátek svatých Šimona a Judy 

 

VÝZVA VŠEM ČTENÁŘŮM FARNÍČKU 

Rádi bychom rozšířili redakční radu našeho farního měsíčníku o další 

členy, kteří by chtěli pravidelně spolupracovat na jeho budoucí 

podobě. Věk nerozhoduje – důležitá je ochota, podílet se na tomto 

společném díle, které už trvá téměř 11 let. Přispět svými nápady a 

texty můžete prostřednictvím e-mailu: farnicek@post.cz nebo volat 

na tel.: 607 801 942 – Pavlu Nášelovi. 

Už předem děkujeme a těšíme se na spolupráci. 

          -red- 

SCHOLA PRO NEJMENŠÍ DĚTI 
Zveme všechny děti, které rády zpívají do scholy pro mladší děti  

(věk od 5 let až do 3. třídy). Zkoušky budou probíhat vždy v pátek  

ve 13:45 na faře.            Moc se na Vás těšíme. 

 

PŘEČTĚTE SI… 
Otec biskup Karel Herbst pravidelně 

pečuje o aktualizaci svých témátek. 

Několikrát do roka vydává novou verzi, 

do které zapracovává nově vyšlé knihy a 

články a průběžně upravuje myšlenky k 

jednotlivým tématům. V této poslední 

verzi jsou zejména upraveny odkazy na 

Katolický katechismus. V Témátkách 

najde zájemce krátké úvahy na texty 

nedělí a liturgických slavností, úvahy 

uspořádané podle jednotlivých témat, 

mnoho zajímavých úryvků z literatury - 

http://web.sdb.cz/tematka  

                                      www.sdb.cz 

 

Otec biskup „Kája“ oslaví 6. listopadu neuvěřitelnou „70“. 

 

VÝZVA VŠEM ČTENÁŘŮM FARNÍČKU 

 

 

Vyučování náboženství školní rok 2013/2014 
1. třída Pondělí 11.20  

Ve škole 2. třída Pondělí 12.20 

3. třída Středa 12.30 

4. třída Středa 13.30  

 

Na faře 
5. třída Čtvrtek 12.30 

6. třída Pondělí 13.00 

7. třída  

Čtvrtek 

 

 

15.00 

 
8. třída 

9. třída 

 

 

http://web.sdb.cz/tematka
http://www.sdb.cz/
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – LURDY (FRANCIE) 
V dalším putování po nejznámějších poutních místech Evropy tentokrát 

zavítáme na jih Francie. Lurdy (francouzsky Lourdes) jsou 

jihofrancouzské město ležící v podhůří Pyrenejí v departementu Hautes-

Pyrénées. V roce 1858 zde došlo k mariánskému zjevení a brzy poté se 

městečko stalo jedním z nejdůležitějších římskokatolických poutních 

míst světa. 

Čtrnáctiletá dívka Bernadetta Soubirous 

sbírala za městem dříví a náhle se jí před 

nedalekou jeskyní zjevila Panna Maria. Od 

tohoto prvního zjevení ji Bernardetta 

uviděla ještě sedmnáctkrát ve společnosti 

různých lidí, ale Pannu Marii viděla vždy 

pouze ona. Při jedné návštěvě ji Panna 

Marie požádala, aby do země udělala 

jamku. Z vyhloubené jamky prý vytryskla 

voda, Bernardetta se napila a Panna Maria 

jí oznámila, že voda je léčivá.  

Tehdejší představitelé církve však zázraku příliš nevěřili a začali jej 

prověřovat. Když se usnesli, že na něm není nic závadného, požádali 

císaře Napoleona III., aby jej potvrdil a zlegalizoval. Dne 18. ledna 

1862 uznala církev zjevení za pravá a Lurdy se tak staly poutním 

místem. Od té doby sem začali jezdit nemocní z celé Francie a 

postupem času i z Evropy. Byla vytvořena socha Panny Marie a 

postaven velký poutní kostel skládající se z krypty a kostela 

zasvěceného Panně Marii. Bernadetta Soubirous byla po vstupu do 

kláštera v roce 1866 prohlášena za blahoslavenou a v roce 1933 za 

svatou. Zemřela ve věku pouhých pětatřiceti let 16. dubna 1879 a její 

neporušené tělo si dnes mohou poutníci prohlédnout v klášteře ve 

městě Nevers. Dnes leží v Lurdech na levém břehu říčky Pau rozsáhlý 

církevní areál Notre-Dame, vybudovaný kolem jeskyně Massabielle, na 

jejichž stěnách visí berle, které tu zanechali uzdravení nemocní. 

Poutníci nejrůznějšího věku čekají v zástupech, až se budou smět 

dotknout zázračné skály a pak postoupit ke studánce. Katolická církev v 

současnosti eviduje 67 případů zázračného uzdravení po návštěvě Lurd. 

Pramenitá voda je svedena do 17 malých bazénků, kam se můžete na 

chvíli ponořit a pomodlit se za svoje uzdravení. Doba pobytu v 

bazéncích většinou nepřesahuje jednu minutu a to hlavně kvůli nízké 

teplotě vody, která nepřesahuje 12°C. Podle odhadů Lurdy od roku 

1860 navštívilo více jak 200 miliónů lidí. Každoročně je toto městečko s 

15.000 stálými obyvateli schopno pojmout kolem 5 miliónů poutníků, 

kteří sem míří především v období od března do října. 

Moderní kostel z roku 1988 je pro zhruba 5000 věřících. Bohoslužby 

zde začínají už v 5 hodin ráno a trvají celý den, hlavní mše je kolem 
deváté hodiny večerní.                              -pn- 
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                                                                           STAŘÍČKOVA POUŤ 2013 
 

   

 

 

      

 

 

 

Stalo se už pěknou tradicí, že třetí zářijovou neděli si ve Fryštáku 

připomínáme příchod salesiánů do našeho města. Ten je spojen se 

„Staříčkem“ P. Ignácem Stuchlým. Také letos se i přes nepřízeň počasí 

konala nedělní poutní mše venku před kostelem. Tentokrát bylo sice 

poněkud chladněji, ale naštěstí nepršelo. Hlavním celebrantem byl  

P. Petr Zelinka, salesián, který se nemalou měrou zasloužil o vznik 

Muzea P. Ignáce Stuchlého na fryštácké faře. Letos sebou přivezl 

putovní výstavu věnovanou „Staříčkovi“, která je v současné době 

k vidění v zadní části našeho farního kostela. Od poloviny října pak 

bude expozice cestovat po celé republice, aby seznámila co nejvíce lidí 

s životem a dílem P. Ignáce Stuchlého.  

Odpolední program začal příjemným vystoupením zlínské country 

skupina Pěšáci, která si okamžitě získala přízeň všech posluchačů a 

řada z nich si dokonce začala s muzikanty notovat. V dalším programu 

nechyběl ani fotbalový zápas ministrantů proti tatínkům, na který si 

všichni příchozí mohli dokonce vsadit ve Staříčkově Tipsportu. 

(Poděkování patří zejména rodině Němcových). Nechyběly ani soutěže 

pro děti, kterých se ujali fryštáčtí skauti a skautky. Už tradičně bylo 

připraveno bohaté občerstvení a skákací hrad pro děti. Během 

nedělního odpoledne se na farním dvoře vystřídala spousta nejmenších 

i jejich rodičů. Další velké poděkování proto patří našemu 

několikaletému sponzoru panu Robertu Šteffkovi za bezplatné 

poskytnutí skákacího hradu. (I přes nepřízeň počasí si jej děti opravdu 

užily). V neposlední řadě děkují organizátoři všem, kteří se podíleli na 

přípravě a také Zastupitelstvu města Fryštáku za záštitu nad touto 

povedenou akcí. O tom, že i letošní ročník „Staříčkovy pouti“ se opět 

vydařil, není pochyb. Věříme, že příští rok se přijdete podívat na farní 

dvůr i Vy. Na všechny Fryštačany se už teď budou těšit organizátoři 

této rodinné akce.        

                                                    -pn- 
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PASTÝŘSKÝ LIST OTCE ARCIBISKUPA K VOLBÁM 2013 
K letošním parlamentním volbám napsal náš otec 

arcibiskup Jan Graubner pastýřský list, který bude 

přečten v kostelích první říjnovou neděli. V tomto 

listu se mj. zaměřuje na téma přístupu politiků 

k otázkám podpory rodiny založené na manželství 

muže a ženy, práva na život či práva dětí vyrůstat 

ve zdravé harmonické rodině. Zvláště se však 

věnuje otázce církevních restitucí, které se pro 

některé politické strany staly příležitostí kritiky a 

očerňování katolické církve. Celý tento list najdete na webových 

stránkách www.ado.cz, my z něj vyjímáme krátkou ukázku: „Drazí 

bratři a sestry, blíží se důležité parlamentní volby, a proto vám jako váš 

pastýř chci připomenout, že katolíci mají morální povinnost šířit 

společné dobro využitím svého volebního práva. Zodpovědnost za stát 

nemají jen veřejní činitelé, ale všichni občané. Na každém z nás záleží, 

komu dáme svůj hlas, koho pověříme, aby jednal naším jménem v 

parlamentu. Nehleďme na líbivá slova a laciné sliby ráje na zemi. 

Všimněme si především postojů kandidátů k zásadním morálním 

otázkám. Nikdo není dokonalý, proto od politiků žádejme především 

správný postoj k ochraně základních lidských práv a hodnot.“       -vn-   

JAK JSME SE LOUČILI S PRÁZDNINAMI 
S letošními prázdninami jsme se loučili v pátek 30. září na farním 

dvoře. Některé děti a rodiče se zúčastnili před tím mše svaté a tak 

poděkovali za ochranu na všech prázdninových cestách po světě. Pak 

už jsme se všichni sešli na farním dvoře. Otec Mirek měl pro účastníky 

dvě zprávy, jednu dobrou a druhou špatnou. Ta špatná byla všem 

zřejmá – blíží se konec prázdnin, ale ta dobrá? Otec všem oznámil, že 

se na farní dvůr blíží vzácná návštěva (někteří se domnívali, že by to 

mohl být třeba Karel Gott !!!). Za chvíli však přišli mezi nás naši 

věrozvěstové svatí Cyril a Metoděj (pánové Luboš Fuksa a František 

Mrázek), kteří se zastavili ve Fryštáku při svém dlouhém putování po 

Moravě. Oba se zájmem sledovali, jak se snažíme splnit přetěžký úkol – 

najít písmena ukrytá na farním dvoře, seřadit je a pak rozluštit text 

psaný hlaholicí. Český překlad zprávy byl jasný: hledat v prostoru 

kaštanu za kostelem, kde je někde ukryta mapa cesty k pokladu. 

Poklad byl po chvíli pátrání nalezen pod sudem za farou. Pak nám 

věrozvěstové předvedli své rybářské umění při lovení špekáčkových 

rybek ve farním rybníčku. Všichni to zkoušeli také a ulovený špekáček 

pak skončil na opékacím prutu nad ohněm. U táboráku k opékání hráli 

rodiče na kytaru a všichni si mohli s nimi zazpívat známé písničky. 

Kolem 22. hodiny jsme se rozcházeli za svitu měsíce domů. Těšíme se 

na další prázdniny a táborák, který by mohl vždycky prázdniny 

zahajovat a končit.                                                Dominik Němec 

Dominik Němec 
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ZAČALA CELOSTÁTNÍ KAMPAŇ KE KURZŮM ALFA 

Počátkem září začala celostátní kampaň upozorňující na kurzy Alfa. 

Billboardy v některých městech republiky zvou na semináře, na nichž 

se mohou zájemci seznámit se základními principy křesťanství. Kurzy 

se letos uskuteční na téměř dvou stech místech České republiky. 

Termín zahájení je vždy čtvrtý zářijový týden (23. – 27. září 2013). 
Desetitýdenní kurz Alfa, který má podtitul Příležitost prozkoumat 

smysl života, nabízí seznámení se základy křesťanství. Je určen 

lidem, kteří nenavštěvují žádná křesťanská shromáždění. Jednotlivá 

setkání mají jednotný formát: večeře – promluva – diskuze. Večeře 

dává účastníkům prostor pro vzájemné poznání. Následuje asi 25 

minutová promluva na jedno z deseti základních témat křesťanské 

víry. Ve třetí části účastnící diskutují o tom, co slyšeli, případně se 

mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá. „Otevřel se mi úžasný nový 

prostor plný lidí ochotných diskutovat. Vzniklo prostředí, ve kterém se 

nikdo nemusel ostýchat sdělit své pocity a názory. Účast na kurzech 

Alfa u mne znásobila odvahu vyslovit svůj vlastní názor, a nejen 
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                -připravil lk- 

 

 

 

 

http://www.ado.cz/
http://www.kurzyalfa.cz./
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DOKUMENT Z KONKLÁVE (POKRAČOVÁNÍ) 

SEXUÁLNÍ SVOBODA A POKROK 
Teologie dnes, bohužel, trpí slabým myšlením, které ovládlo 

filosofický prostor. Potřebujeme dobré filosofické základy, abychom 

mohli dogmata rozvíjet podloženou hermeneutikou, která mluví 

jazykem, jenž je srozumitelný nynějšímu světu. Často však dochází k 

tomu, že se návrhy mnoha věřících usilujících o pokrok církve týkají 

stupně svobody uplatňované v oblasti sexuality. Zákony a tradice, 

které jsou pouze církevní, mohou být zajisté změněny, ale ne každá 

změna znamená pokrok. Je třeba rozlišovat, zda tyto změny mohou 

způsobovat růst svatosti církve anebo ji zatemňovat. 

 
MALÝ ZBYTEK, KTERÝ NEPOKLEKÁ PŘED BAALEM 

Na Západě, alespoň v Evropě, je křesťanství v krizi... Vládne 

nevědomost a nedbalost týkající se nejenom katolického učení, ale 

samotné abecedy křesťanství. Naléhavě je cítit potřeba nové 

evangelizace, která začíná ryzím a jadrným kerygmatem, jež je 

hlásáno nevěřícím a následováno neustálou katechezí živenou 

modlitbou. Pán však nikdy není poražen lidskou nedbalostí a zdá se, 

že zatímco v Evropě jsou Mu zavírány dveře, otevírají se jinde, 

zvláště v Asii. Ani na Západě si však Bůh neopomene uchovat onen 
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Církev je Jeho, mocnosti pekelné mohou ranit její patu, ale nemohou 

ji přemoci. 
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dokončení příště  připravil –lk- 
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PAPEŽOVÉ JAN XXIII. A JAN PAVEL II. BUDOU SVATOŘEČENI  
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-radiovaticana.cz- 

 

 

 

http://tema.novinky.cz/papez-frantisek


volnivol 
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DÁREK 

Ne denně, ale několikrát denně, mě tenhle dárek od kamarádky 

povzbudí a potěší. Snad osloví i vás.               -ab- 

Ranní modlitba                        

Za to, že mohu z lůžka vstát,  

chci Tobě Bože děkovat. 

Za dnešní ráno, celý den,  

buď Všemohoucí veleben. 

Kéž čas, který jsi mi Pane dal, 

Ti vrátím, jak sis Bože přál. 

Tvá moc mi dej svou ochranu 

a sílu k pravdě, odvahu. 

Chci Tobě sloužit, Ty to víš, 

chci každým dnem být k Tobě blíž. 

Blíž k Tobě Bože můj, vždy k tobě blíž. 

               Amen. 

Večerní modlitba 

Bože, je večer půjdu spát,  

na celý den chci vzpomínat. 

Na svoje řeči, kde jsem byl, 

komu jsem radost způsobil. 

Bolest snad, pak odpusť, 

nech mne litovat, 

já přes své chyby mám Tě rád, 

a dnešní den chci Tobě dát. 

Sám na něj pohleď, jaký byl, 

když všechno zlé jsi odpustil. 

A teď již Pane, půjdu spát, 

usínám s Tebou, mám Tě rád. 

                                 Amen.       

JSEM TYPICKÝ KATOLÍK?  
    (Z knihy Maxe Kašparů - Po provaze ke Kristu) 

 „…já jsem přece věřící, jsem katolík, vím moc dobře, jak to bylo 

s tím Ježíškovým narozením vedle toho osla v maštali…, vím taky, že 

umřel a potom se jeho mrtvola nějak probrala, nebo co to tam bylo, 

to už si přesně nepamatuju…, ale jinak o něm vím všechno. 

A taky to, že by se v pátek neměla jíst klobása, a když si ji dám, tak 

to musím za rok říct panu falářovi v té dřevěné boudičce, co tam stojí 

v kostele. Stejně tam nic jiného neříkám už celý roky, protože já jiný 

hříchy nemám. Nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokrad, tak co tam 

tomu chlapovi budu pořád povídat. Jo, a naše mladý jsem převezl, 

protože jsem dal pokřtít jejich Pepíka, i když oni si to nepřáli. 

Dodneška o tom nevědí, pana faláře jsem poprosil, aby jim o tom, 

kdyby je náhodu někdy někde potkal, neříkal….      
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MÁTE ZKUŠENOSTI SE SEKTAMI ? 
Zkušenosti z pastorace v České 

republice, týkající se sekt a shrnutí 

poznatků za poslední dvě desetiletí 

let lze formulovat v několika 

tezích: 

Sekty ohrožují minority v církvi 

(společenství, rodina, jedinec), ne 

katolickou církev jako takovou. 

Tím není jejich destruktivní vliv 

bagatelizován, ale představovat je 

jako největší nebezpečí pro církev je omylem. „Nová náboženská 

kultura“ je fenomén v postmoderní společnosti všudypřítomný s 

mnoha kulturními a historickými souvislostmi. Jeho prvky difundují do 

církve mezi její členy, kteří se cítí stále být řádnými údy církve. 

„Sekta“, totiž uspořádaná nová náboženská společnost (např. 

Moonova sekta, Scientologická církev, Rodina lásky atd.), je snáze 

uchopitelná než difúzní náboženský synkretismus, který představuje 

„nová náboženská kultura“, o které se soudí, že je dnes nejvíce na 

postupu a lépe se před ní varuje. Obrazně lze říci, že fenomén sekt a 

nových nekřesťanských (pseudo) náboženských proudů představuje 

zpravidla vůči křesťanství nebezpečí podobné, jaké představují bacily 

a viry pro lidské zdraví. Určitá koncentrace je běžná, zvýšená 

koncentrace představuje zvýšené riziko, ale ne nemoc samu. I v 

infekčním prostředí neonemocní každý, ale není dobré do něho vyslat 

člověka s oslabeným organismem. Podobně tedy není dobré ani 

bagatelizovat význam sekt a nové religiozity, ani vidět v sektách 

stohlavou saň, která se chystá co nevidět církev zadusit. Vyplácí se 

proto soustředit pozornost na informování o sektách zejména tam, 

kde se sekty nejčastěji etablují a vědět, které skupiny osob jsou 

výrazněji ohrožené. 

Ze zkušeností v naší republice vyvozujeme tyto poznatky: 

Různé sekty mají různé cílové skupiny. Pro některé (např. Svědkové 

Jehovovi) jsou typickou cílovou skupinou lidé nejistí, toužící po 

autoritě, osamělí a společností nepreferovaní. Pro jiné (např. 

Moonova sekta) prostředí vysokých škol. V zásadě se dá říci, že 

organizované sekty s touhou po větším společenském vlivu se mohou 

uplatnit a šířit ve velkých městech a snaží se zpravidla proniknout do 

intelektuálního prostředí (transcendentální meditace, moonisté), 

případně do škol (scientologové). Menší města (většina našich měst 

pod 150.000 obyvatel) jsou pro ně zpravidla příliš „malým lovištěm“. 

Některé sekty se snaží proniknout přes zdánlivou nebo skutečnou 

charitativní pomoc nebo pomoc handicapovaným skupinám, které se 

netěší dostatečné podpoře.                               www.pastorace.cz 
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Na Západě, alespoň v Evropě, je křesťanství v krizi... Vládne 

nevědomost a nedbalost týkající se nejenom katolického učení, ale 

samotné abecedy křesťanství. Naléhavě je cítit potřeba nové 

evangelizace, která začíná ryzím a jadrným kerygmatem, jež je 

hlásáno nevěřícím a následováno neustálou katechezí živenou 

modlitbou. Pán však nikdy není poražen lidskou nedbalostí a zdá se, 

že zatímco v Evropě jsou Mu zavírány dveře, otevírají se jinde, 

zvláště v Asii. Ani na Západě si však Bůh neopomene uchovat onen 

zbytek Izraele, který nepoklekne před Baalem, onen zbytek, který 

nacházíme hlavně v četných laických sdruženích obdařených různými 

charizmaty, jež mocně přispívají k nové evangelizaci... Je však třeba 

bdít nad tím, aby si jednotlivá hnutí nemyslela, že se církev vyjadřuje 

jenom skrze ně. Bůh zkrátka nemůže být poražen naší nedbalostí. 

Církev je Jeho, mocnosti pekelné mohou ranit její patu, ale nemohou 

ji přemoci. 

JEDNODUCHÁ VÍRA 
Dalším faktorem naděje, který nesmíme přehlížet, je sensus fidelium 

(smysl věřících pro víru). Augustin jej nazývá „vnitřním učitelem“ 

každého věřícího... Ten vytváří v srdci kriterium rozlišování pravdy od 

falše a umožňuje nám spontánně rozlišovat to, co je „podle Boha“, od 

toho, co přichází ze světa a ze zlého (1 Jan 4,1-6). Uhlíky zbožné víry 

se uchovávají miliony obyčejných věřících, kteří jsou daleci toho, 

nazývat se teology, ale kteří z důvěrnosti svých modliteb, reflexí a 

své zbožné úcty mohou svým pastýřům podávat hluboké rady. Jsou 

to ti, kteří způsobují, že „k ničemu není moudrost moudrých a že 

vezme za své chytrost chytrých“ (1 Kor 1,19). To znamená, že když 

svět s celou svojí vědou a inteligencí opustí logos lidského rozumu, 

bude Boží Logos zářit v prostých srdcích, která vytvářejí mízu, z níž 

se živí páteř církve. 

 
dokončení příště  připravil –lk- 
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PAPEŽOVÉ JAN XXIII. A JAN PAVEL II. BUDOU SVATOŘEČENI  
Blahoslavení Jan XXIII. a Jan Pavel 

II. budou zapsáni do seznamu 

svatých v neděli 27. dubna 2014. 

Tedy o druhé neděli velikonoční, 

kterou Jan Pavel II. stanovil jako 

neděli Božího milosrdenství.  

Toto datum kanonizace obou 

papežů bylo rozhodnuto na 

veřejné řádné konzistoři 30. září, 

které v Římě předsedal papež 

František.  

 

PAPEŽ FRANTIŠEK VYZVAL K MILOSRDNOSTI VŮČI HOMOSEXUÁLŮM  
Papež František vyzval římskokatolickou církev, aby homosexuály a 

rozvedené osoby zahrnovala milosrdenstvím. Náboženští 

představitelé by měli být podle něj otevřenější a chápavější a neměli 

by se chovat jako chladní a dogmatičtí byrokraté. Informovalo o tom 

srpnové číslo jezuitského měsíčníku Civilta Cattolica, kterému papež 

František poskytl svůj vůbec první dlouhý rozhovor. 

Papež, který čelí kritice, že se od svého nástupu do funkce před půl 

rokem jasně nevyjádřil k potratům, antikoncepci nebo 

homosexuálům, se ale proti tomu ohradil prohlášením, že není možné 

se vymezovat v takovýchto jednotlivostech bez kontextu. 

"Když mluvíme o těchto otázkách, musíme o nich mluvit v kontextu. 

Učení církve, když na to přijde, je jasné a já jsem synem církve. Ale 

není nutné mluvit o těchto otázkách v jednom kuse," řekl. 

Je nutné je doprovázet s milosrdenstvím," podotkl konkrétněji na 

adresu homosexuálů. Jednou mi jeden člověk položil provokativní 

otázku, zda schvaluji homosexualitu. Odpověděl jsem mu jinou 

otázkou: »Řekni mi: Když Bůh vidí homosexuála, přijímá jej s láskou 

anebo jej odmítne a odsoudí?«  

Vždycky je třeba brát v úvahu konkrétního člověka. Vstupujeme zde 

do mystéria lidství. Bůh lidi v životě provází a my je máme 

doprovázet a přitom vycházet z jejich situace. Je třeba je provázet 

milosrdně. Děje-li se tak, Duch svatý knězi vnukne to nejsprávnější, 

co má říci.“ 

Papež také hovořil o nutnosti zkoumat roli žen v církvi. Konkrétněji se 

ale k této otázce nevyjádřil. 

Svatý otec se zároveň přiznal, že ve svém životě nejednal vždy 

správně a že jeho autoritářský způsob přijímání rozhodnutí ve funkci 

jezuitského předáka v Buenos Aires bohužel někdy vyvolával 

problémy.                                            

-radiovaticana.cz- 

 

 

 

http://tema.novinky.cz/papez-frantisek
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PASTÝŘSKÝ LIST OTCE ARCIBISKUPA K VOLBÁM 2013 
K letošním parlamentním volbám napsal náš otec 

arcibiskup Jan Graubner pastýřský list, který bude 

přečten v kostelích první říjnovou neděli. V tomto 

listu se mj. zaměřuje na téma přístupu politiků 

k otázkám podpory rodiny založené na manželství 

muže a ženy, práva na život či práva dětí vyrůstat 

ve zdravé harmonické rodině. Zvláště se však 

věnuje otázce církevních restitucí, které se pro 

některé politické strany staly příležitostí kritiky a 

očerňování katolické církve. Celý tento list najdete na webových 

stránkách www.ado.cz, my z něj vyjímáme krátkou ukázku: „Drazí 

bratři a sestry, blíží se důležité parlamentní volby, a proto vám jako váš 

pastýř chci připomenout, že katolíci mají morální povinnost šířit 

společné dobro využitím svého volebního práva. Zodpovědnost za stát 

nemají jen veřejní činitelé, ale všichni občané. Na každém z nás záleží, 

komu dáme svůj hlas, koho pověříme, aby jednal naším jménem v 

parlamentu. Nehleďme na líbivá slova a laciné sliby ráje na zemi. 

Všimněme si především postojů kandidátů k zásadním morálním 

otázkám. Nikdo není dokonalý, proto od politiků žádejme především 

správný postoj k ochraně základních lidských práv a hodnot.“       -vn-   

JAK JSME SE LOUČILI S PRÁZDNINAMI 
S letošními prázdninami jsme se loučili v pátek 30. září na farním 

dvoře. Některé děti a rodiče se zúčastnili před tím mše svaté a tak 

poděkovali za ochranu na všech prázdninových cestách po světě. Pak 

už jsme se všichni sešli na farním dvoře. Otec Mirek měl pro účastníky 

dvě zprávy, jednu dobrou a druhou špatnou. Ta špatná byla všem 

zřejmá – blíží se konec prázdnin, ale ta dobrá? Otec všem oznámil, že 

se na farní dvůr blíží vzácná návštěva (někteří se domnívali, že by to 

mohl být třeba Karel Gott !!!). Za chvíli však přišli mezi nás naši 

věrozvěstové svatí Cyril a Metoděj (pánové Luboš Fuksa a František 

Mrázek), kteří se zastavili ve Fryštáku při svém dlouhém putování po 

Moravě. Oba se zájmem sledovali, jak se snažíme splnit přetěžký úkol – 

najít písmena ukrytá na farním dvoře, seřadit je a pak rozluštit text 

psaný hlaholicí. Český překlad zprávy byl jasný: hledat v prostoru 

kaštanu za kostelem, kde je někde ukryta mapa cesty k pokladu. 

Poklad byl po chvíli pátrání nalezen pod sudem za farou. Pak nám 

věrozvěstové předvedli své rybářské umění při lovení špekáčkových 

rybek ve farním rybníčku. Všichni to zkoušeli také a ulovený špekáček 

pak skončil na opékacím prutu nad ohněm. U táboráku k opékání hráli 

rodiče na kytaru a všichni si mohli s nimi zazpívat známé písničky. 

Kolem 22. hodiny jsme se rozcházeli za svitu měsíce domů. Těšíme se 

na další prázdniny a táborák, který by mohl vždycky prázdniny 

zahajovat a končit.                                                Dominik Němec 

Dominik Němec 
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ZAČALA CELOSTÁTNÍ KAMPAŇ KE KURZŮM ALFA 

Počátkem září začala celostátní kampaň upozorňující na kurzy Alfa. 

Billboardy v některých městech republiky zvou na semináře, na nichž 

se mohou zájemci seznámit se základními principy křesťanství. Kurzy 

se letos uskuteční na téměř dvou stech místech České republiky. 

Termín zahájení je vždy čtvrtý zářijový týden (23. – 27. září 2013). 
Desetitýdenní kurz Alfa, který má podtitul Příležitost prozkoumat 

smysl života, nabízí seznámení se základy křesťanství. Je určen 

lidem, kteří nenavštěvují žádná křesťanská shromáždění. Jednotlivá 

setkání mají jednotný formát: večeře – promluva – diskuze. Večeře 

dává účastníkům prostor pro vzájemné poznání. Následuje asi 25 

minutová promluva na jedno z deseti základních témat křesťanské 

víry. Ve třetí části účastnící diskutují o tom, co slyšeli, případně se 

mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá. „Otevřel se mi úžasný nový 

prostor plný lidí ochotných diskutovat. Vzniklo prostředí, ve kterém se 

nikdo nemusel ostýchat sdělit své pocity a názory. Účast na kurzech 

Alfa u mne znásobila odvahu vyslovit svůj vlastní názor, a nejen 

proto, že je můj, ale především proto, že by mohl být přínosný i pro 

ostatní,“ uvedl o kurzu jeden z jeho účastníků Jan z Prahy. Kurzy 

Alfa, do nichž se v České republice zapojuje patnáct křesťanských 

církví, patří k celosvětově nejrozšířenějším křesťanským seminářům. 

V současnosti kurs probíhá ve 163 zemích, za více než dvacet let jeho 

existence jej absolvovalo 23 milionů účastníků. Odpovědnost za 

jednotlivý kurz spočívá na místní farnosti nebo sboru. V České 

republice, podobně jako v jiných zemích, mimoto probíhá kampaň na 

celostátní úrovni. „Mně se to velmi líbí proto, že v letošním roce  

slavíme veliké výročí příchodu našich evangelizátorů a věrozvěstů, 

svatých Cyrila a Metoděje. Plánovaná kampaň kurzů Alfa a výročí 

věrozvěstů se setkávají a myslím si, že by to mohla být velice vhodná 

a úspěšná aktivita všech křesťanů,“ řekl o kurzech kardinál Vlk. 

www.kurzyalfa.cz.                       -tz ČBK- 

 

ALFA - OTAZNÍKY ŽIVOTA 
Autor kurzu Alfa Nicky Gumbel se dotýká 

odpovědí na závažné otázky a ukazuje cestu k 

opravdovému křesťanství. Kniha je zajímavým a 

velice čtivým úvodem k objevování Ježíše Krista, 

který i dnes zůstává tou nejpřitažlivější a 

nejúchvatnější osobou, jakou lze poznat. 

Autorův zasvěcený přístup je zárukou toho, že 

se do hledání Pravdy nezapojí pouze rozum, ale i 

srdce.  
       

                -připravil lk- 

 

 

 

 

http://www.ado.cz/
http://www.kurzyalfa.cz./
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – LURDY (FRANCIE) 
V dalším putování po nejznámějších poutních místech Evropy tentokrát 

zavítáme na jih Francie. Lurdy (francouzsky Lourdes) jsou 

jihofrancouzské město ležící v podhůří Pyrenejí v departementu Hautes-

Pyrénées. V roce 1858 zde došlo k mariánskému zjevení a brzy poté se 

městečko stalo jedním z nejdůležitějších římskokatolických poutních 

míst světa. 

Čtrnáctiletá dívka Bernadetta Soubirous 

sbírala za městem dříví a náhle se jí před 

nedalekou jeskyní zjevila Panna Maria. Od 

tohoto prvního zjevení ji Bernardetta 

uviděla ještě sedmnáctkrát ve společnosti 

různých lidí, ale Pannu Marii viděla vždy 

pouze ona. Při jedné návštěvě ji Panna 

Marie požádala, aby do země udělala 

jamku. Z vyhloubené jamky prý vytryskla 

voda, Bernardetta se napila a Panna Maria 

jí oznámila, že voda je léčivá.  

Tehdejší představitelé církve však zázraku příliš nevěřili a začali jej 

prověřovat. Když se usnesli, že na něm není nic závadného, požádali 

císaře Napoleona III., aby jej potvrdil a zlegalizoval. Dne 18. ledna 

1862 uznala církev zjevení za pravá a Lurdy se tak staly poutním 

místem. Od té doby sem začali jezdit nemocní z celé Francie a 

postupem času i z Evropy. Byla vytvořena socha Panny Marie a 

postaven velký poutní kostel skládající se z krypty a kostela 

zasvěceného Panně Marii. Bernadetta Soubirous byla po vstupu do 

kláštera v roce 1866 prohlášena za blahoslavenou a v roce 1933 za 

svatou. Zemřela ve věku pouhých pětatřiceti let 16. dubna 1879 a její 

neporušené tělo si dnes mohou poutníci prohlédnout v klášteře ve 

městě Nevers. Dnes leží v Lurdech na levém břehu říčky Pau rozsáhlý 

církevní areál Notre-Dame, vybudovaný kolem jeskyně Massabielle, na 

jejichž stěnách visí berle, které tu zanechali uzdravení nemocní. 

Poutníci nejrůznějšího věku čekají v zástupech, až se budou smět 

dotknout zázračné skály a pak postoupit ke studánce. Katolická církev v 

současnosti eviduje 67 případů zázračného uzdravení po návštěvě Lurd. 

Pramenitá voda je svedena do 17 malých bazénků, kam se můžete na 

chvíli ponořit a pomodlit se za svoje uzdravení. Doba pobytu v 

bazéncích většinou nepřesahuje jednu minutu a to hlavně kvůli nízké 

teplotě vody, která nepřesahuje 12°C. Podle odhadů Lurdy od roku 

1860 navštívilo více jak 200 miliónů lidí. Každoročně je toto městečko s 

15.000 stálými obyvateli schopno pojmout kolem 5 miliónů poutníků, 

kteří sem míří především v období od března do října. 

Moderní kostel z roku 1988 je pro zhruba 5000 věřících. Bohoslužby 

zde začínají už v 5 hodin ráno a trvají celý den, hlavní mše je kolem 
deváté hodiny večerní.                              -pn- 
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Stalo se už pěknou tradicí, že třetí zářijovou neděli si ve Fryštáku 

připomínáme příchod salesiánů do našeho města. Ten je spojen se 

„Staříčkem“ P. Ignácem Stuchlým. Také letos se i přes nepřízeň počasí 

konala nedělní poutní mše venku před kostelem. Tentokrát bylo sice 

poněkud chladněji, ale naštěstí nepršelo. Hlavním celebrantem byl  

P. Petr Zelinka, salesián, který se nemalou měrou zasloužil o vznik 

Muzea P. Ignáce Stuchlého na fryštácké faře. Letos sebou přivezl 

putovní výstavu věnovanou „Staříčkovi“, která je v současné době 

k vidění v zadní části našeho farního kostela. Od poloviny října pak 

bude expozice cestovat po celé republice, aby seznámila co nejvíce lidí 

s životem a dílem P. Ignáce Stuchlého.  

Odpolední program začal příjemným vystoupením zlínské country 

skupina Pěšáci, která si okamžitě získala přízeň všech posluchačů a 

řada z nich si dokonce začala s muzikanty notovat. V dalším programu 

nechyběl ani fotbalový zápas ministrantů proti tatínkům, na který si 

všichni příchozí mohli dokonce vsadit ve Staříčkově Tipsportu. 

(Poděkování patří zejména rodině Němcových). Nechyběly ani soutěže 

pro děti, kterých se ujali fryštáčtí skauti a skautky. Už tradičně bylo 

připraveno bohaté občerstvení a skákací hrad pro děti. Během 

nedělního odpoledne se na farním dvoře vystřídala spousta nejmenších 

i jejich rodičů. Další velké poděkování proto patří našemu 

několikaletému sponzoru panu Robertu Šteffkovi za bezplatné 

poskytnutí skákacího hradu. (I přes nepřízeň počasí si jej děti opravdu 

užily). V neposlední řadě děkují organizátoři všem, kteří se podíleli na 

přípravě a také Zastupitelstvu města Fryštáku za záštitu nad touto 

povedenou akcí. O tom, že i letošní ročník „Staříčkovy pouti“ se opět 

vydařil, není pochyb. Věříme, že příští rok se přijdete podívat na farní 

dvůr i Vy. Na všechny Fryštačany se už teď budou těšit organizátoři 

této rodinné akce.        

                                                    -pn- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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  
Začátek měsíce října je ve znamení 

úžasných světců, jako je svatá Terezička, 

svatý František z Assisi, či našich 

neviditelných životních průvodců svatých 

andělů strážných. V kostele je až do 11. 

října výstava „našeho svatého“ - staříčka 

Ignáce Stuchlého. Snad jste se každý 

z Vás u této výstavy zastavil a poučil se a 

inspiroval u této mimořádné postavy.  

V říjnu bych se rád začal scházet s těmi, kdo se chtějí připravit na 

svátost biřmování - už je jich přes dvacet.  

Začalo také vyučování náboženství – ve škole i na faře (viz rozvrh). 

Jsem moc vděčný paní Macháčkové i paní Skaličkové, že věnují své 

síly i čas této Bohu milé činnosti.  

Říjen – měsíc růžencový! Doporučuji tuto modlitbu našim rodinám. 

Alespoň desátek s dětmi, kdy se každé dítě pomodlí Zdrávas. A 

hlavně mysleme na to, že zdrojem lásky je náš Pán, přijímejme tuto 

lásku a dávejme ji druhým. Po ní nás ostatní poznají.                      

       Všem žehná otec Miroslav. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 Opilost není nic jiného než dobrovolné šílenství 

 Opilec se z toho vyspí, škaredý ne 

 Pijme vínko, dokud žijem, po smrti se nenapijem 

 Přestaň kouřit, přestaň pít, budeš blbý, ale fit 

 Po pivu se prý blbne, ale každý je u něho chytrý 

 Pokud pijete, abyste zapomněli, plaťte předem 

 Pozdní hosti jedí kosti 

 Po jídle je dobré aspoň 10 minut relaxovat 

 Polévka je grunt, kdo ji nejí, bude špunt 

 Pane doktore, tu dietu mám brát před jídlem nebo až po? 
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                                                                     KALENDÁRIUM ŘÍJEN 2013 
  1.10. Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše 

  2.10. Památka svatých andělů strážných 

  4.10. Památka svatého Františka z Assisi 

  6.10. 27.neděle v mezidobí 

13.10. 28.neděle v mezidobí 

15.10. Památka svaté Terezie od Ježíše 

17.10. Památka svatého Ignáce z Antiochie 

18.10. Svátek svatého Lukáše, evangelisty 

20.10. 29.neděle v mezidobí 

27.10. 30.neděle v mezidobí 

28.10. Svátek svatých Šimona a Judy 

 

VÝZVA VŠEM ČTENÁŘŮM FARNÍČKU 

Rádi bychom rozšířili redakční radu našeho farního měsíčníku o další 

členy, kteří by chtěli pravidelně spolupracovat na jeho budoucí 

podobě. Věk nerozhoduje – důležitá je ochota, podílet se na tomto 

společném díle, které už trvá téměř 11 let. Přispět svými nápady a 

texty můžete prostřednictvím e-mailu: farnicek@post.cz nebo volat 

na tel.: 607 801 942 – Pavlu Nášelovi. 

Už předem děkujeme a těšíme se na spolupráci. 

          -red- 

SCHOLA PRO NEJMENŠÍ DĚTI 
Zveme všechny děti, které rády zpívají do scholy pro mladší děti  

(věk od 5 let až do 3. třídy). Zkoušky budou probíhat vždy v pátek  

ve 13:45 na faře.            Moc se na Vás těšíme. 

 

PŘEČTĚTE SI… 
Otec biskup Karel Herbst pravidelně 

pečuje o aktualizaci svých témátek. 

Několikrát do roka vydává novou verzi, 

do které zapracovává nově vyšlé knihy a 

články a průběžně upravuje myšlenky k 

jednotlivým tématům. V této poslední 

verzi jsou zejména upraveny odkazy na 

Katolický katechismus. V Témátkách 

najde zájemce krátké úvahy na texty 

nedělí a liturgických slavností, úvahy 

uspořádané podle jednotlivých témat, 

mnoho zajímavých úryvků z literatury - 

http://web.sdb.cz/tematka  

                                      www.sdb.cz 

 

Otec biskup „Kája“ oslaví 6. listopadu neuvěřitelnou „70“. 

 

VÝZVA VŠEM ČTENÁŘŮM FARNÍČKU 

 

 

Vyučování náboženství školní rok 2013/2014 
1. třída Pondělí 11.20  

Ve škole 2. třída Pondělí 12.20 

3. třída Středa 12.30 

4. třída Středa 13.30  

 

Na faře 
5. třída Čtvrtek 12.30 

6. třída Pondělí 13.00 

7. třída  

Čtvrtek 

 

 

15.00 

 
8. třída 

9. třída 

 

 

http://web.sdb.cz/tematka
http://www.sdb.cz/


- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KŘÍŽOVKA NA ŘÍJEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cervantes: Žádný otec ani matka nepovažují…viz tajenka. 
Vodorovně: A. Starší umělecký sloh, talisman. – B. Portugalská objemová 
jednotka, podnik zahraničního obchodu, vykvašené ovoce, svazek slámy. –  
C. Dětský ret, část vozu, vedoucí kláštera, SPZ Rakovníka, ukazovací zájmeno. – 
D. Anglicky „dub“, filipínská sopka, noční pták, vysoké karty, veletok. –  
E. TAJENKA. – F. Roztavená hmota, zkratka atmosféry, anglicky „mléko“, 

tlakový stroj, shluk lidí. – G. Jméno Komenského, část zad, mužské jméno, 
bezbarvá forma barviv. – H. Město na Irtyši, divadelní úloha, vězeňská kobka, 
uzbecké město. – I. Africký stát, Alan. 

Svisle: 1. Pročekat ve stoje. – 2. Přítok Ohře, šalba. – 3. Malý Otakar, město 
v Portugalsku. – 4. Rusky „jak“, pražská SPZ, arabský stát. – 5. Čidlo zraku, 
číslovka, předložka. – 6. Psovitá šelma, obojživelník. – 7. Druh obydlí 
(slovensky), slovensky „jmelí“. – 8. Protivládní uskupení. – 9. Tvrdé lože 

(zastarale). – 10. Rusky „auta“, naše správní jednotka. – 11. Český herec 
(Jaroslav), fialová barva. – 12. Spojené státy, lyže, ledovcový kotel. – 13. Stará 
jednotka hmotnosti, dánský ostrov, na které místo. – 14. Město v Anglii, selanka. 
– 15. Část luku, šachová remíza. – 16. Kropit. 
Nápověda: Alat, Évora, Pota. 
Tajenka z minula: Bída plodí zase bídu               připravil František Záloha 
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P. Petr Zelinka zahájil ve Fryštáku   
putovní výstavu o „Staříčkovi“. 
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