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DOPLŇOVAČKA NA LISTOPAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stopující cestovatelé  10. Majitelé větších polností 

2. Vyměňovat (stráž)  11. České okresní město 

3. Přátelé z okolí bydliště  12. Část lidského těla 

4. Spát (dětsky)   13. Švihák 

5. Obyvatel Sicílie   14. Pronásledovati 

6. Odpolední jídlo   15. Malý salát 

7. Stonásobně   16. Tenká cínová fólie 

8. Ostrov v Indickém oceánu 17. Hasit 

9. Domácí jméno Anastázie 
 
Tajenka z minula:  
Žádný otec ani matka nepovažují…viz tajenka - své děti za ošklivé 
 

                                                                   připravil František Záloha 

PRO ZASMÁNÍ: 

Víte, proč tak málo farářů jezdí v mercedesu? 

Protože to auto stojí nekřesťanské peníze. 
*** 

"Pane Bože, co je to pro tebe tisíc let?" - "Chvilička." 

"A Pane Bože, co je to pro tebe milion?" - "Penízek."  

"Pane Bože, prosím tě, dej mi penízek."  

"Jistě, počkej chviličku." 
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V neděli 20. října jsme při mši svaté  
společně děkovali za „dary země“.  
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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  
Na našich hřbitovech odpočívají ostatky mnoha malých světců. Od 

velkých světců se můžeme mnohému naučit a jsme jim za to vděčni. 

Každý z nás ale musí uznat, že rozdíl mezi nimi a námi je poměrně 

velký. Jejich zářivý příklad s sebou občas nese riziko: místo, aby nás 

podněcoval, nutí nás k pochybám, zda má vůbec smysl pokoušet se 

je následovat. Proto je velmi blahodárné obrátit občas zrak 

k početnému zástupu neviditelných, anonymních světců. Jsou to 

obyčejní lidé, kteří se nechovali vždycky příkladně. Neřídili se za 

všech okolností vnuknutími Ducha Svatého. Měli své chyby a to i 

velmi zřejmé, ale neřekli Bohu konečné: „Ne“. Teď stojí spolu 

s velkými světci, díky nekonečné Boží slitovnosti, před trůnem Božím. 

Vědí, stejně jako my, že jim cestu do nebe neotevřely jejich velké 

skutky nebo výkony. V radosti spolu s námi poznávají, že Bůh sám je 

zachránil. Tito „drobní“ světci na ty „velké“ nežárlí a „velcí“ na „malé“ 

neshlíží s pohrdáním. Všichni, kdo stojí před Bohem, jsou 

plnohodnotní ve svatosti, podle toho, jak On pro každého určil. 

Vidíme-li, že před tvář Boha nepřicházíme kvůli svým hrdinským 

činům, ale v důsledku nekonečné Boží lásky, před níž nakonec 

kapitulujeme, dodává nám to útěchu a odvahu milovat Boha a bližní 

ještě víc. Na našich hřbitovech, kde odpočívají naši rodiče a 

prarodiče, jsou ostatky mnoha „malých“ světců a světic. Rád bych se 

jednou spolu s Vámi k nim připojil.        Všem žehná otec Miroslav. 

 

ZVEME VÁS NA SLAVNÉ SLIBY  
Oznamujeme všem farníkům, že salesián  

JAN ŠTĚPÁN MUSIL  

složí v neděli 8. prosince ve 14 hodin  

slavné sliby ve fryštáckém kostele  

svatého Mikuláše.  

Zatím poslední tyto sliby skládal v našem 

kostele P. František Bezděk. 

 

O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 Řekněte své ženě – zeleninu denně 

 Rybu leda čerstvou – jinak nestojí za nic 

 Starý chléb, staré víno a starý přítel jsou vždy nejlepší 

 S příchodem vína odchází rozum 

 Stárnutí prospívá jenom vínu 

 Sklenka vína neuškodí a plnou bečku nevypiješ 

 Spánek je naším nočním pokrmem 

 S jídlem roste chuť 

 Skromně jíst – sladce spát 

 S plnou číší, žal se tiší 
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                                                              KALENDÁRIUM LISTOPAD 2013 
  1.11. Slavnost Všech svatých 

  2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Dušičky 

  3.11. 31.neděle v mezidobí 

  9.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

10.11. 32.neděle v mezidobí 

12.11. Památka svatého Josafata 

13.11. Památka svaté Anežky České 

17.11. 33.neděle v mezidobí 

22.11. Památka svaté Cecílie 

24.11. Slavnost Ježíše Krista Krále 

30.11. Svátek svatého Ondřeje 

 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY 
Věřící na území českých a moravských diecézí mohou od loňského 

roku získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už od 25. října. 

Apoštolská penitenciárie vyhověla žádosti kardinála Dominika Duky, 

arcibiskupa pražského a předsedy České biskupské konference.  

Dovolila pro větší dobro věřících, kteří ze závažných důvodů nemohou 

navštívit hřbitov ve dnech uvedených v Enchiridionu odpustků, t.j.  

1. - 8. listopadu, aby na území českých a moravských diecézí bylo 

možno získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci při 

návštěvě hřbitova a za splnění obvyklých podmínek už od 25. října. 

Toto dovolení bude platit až do roku 2019. 

         

         DIS FRYŠTÁK 

V půlce listopadu o víkendu proběhne 12. setkání rodin Starých pák. 

Pokud si pamatujete, tak před 12 lety dostal otec biskup Kája od 

Starých pák nové auto a setkání se jmenovalo Mikuláš naruby. Velmi 

se povedlo, pár mladých rodin se dalo dohromady a další rok na 

počest otce biskupa se rodiny znovu sešly a pak znovu a znovu. 

Každý rok je tématický, počínaje nádhernou výzdobou domu, 

originální kostýmy nejen dětí, ale i rodičů. Letos je podmořský svět. 

Ke konci měsíce k nám přijedou ředitelé všech komunit s panem 

provinciálem P. Petrem Vaculíkem na své plánování a formaci. 

 

ZATÍM SE NIKDO NEOZVAL…      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- 

 

 

 



 

 

- 10 -                                                 FARNÍČEK  11/13  

NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – LA SALLETE (FRANCIE) 
V dalším putování po nejznámějších poutních místech Evropy tentokrát 

zavítáme na jihovýchod Francie do podhůří Alp.  

Nedaleko francouzského horského 

střediska Grenoble v alpském 

masivu, dosahujícím až k Mont 

Blancu leží v nadmořské výšce 

1800m místo podivuhodné krásy a 

míru. Je to osamělý klášter a 

zároveň hotel, kam přicházejí 

poutníci hledat svou duchovní sílu i 

obdivovat velebnost přírody už 

téměř sto padesát let. 

Pojmenování dostal tento komplex dvou svatyní a obytných budov 

podle vesnice La Salette ležící v klínu hor. Z malebného městečka 

Corpsu, které leží na břehu rozlehlého horského jezera Saulet vás sem 

přivede dlouhá úzká silnice, plná serpentin, vlnících se po svazích 

okolních kopců. Nový most spojuje stanoviště pro odstavení vozidel s 

poutním areálem. Vévodí mu impozantní kostel postavený v druhé 

polovině 19. století. Základní kámen byl položen 25. května 1852 a 

stavba trvala čtrnáct let. Nahradila malou svatyni, která zde vyrostla 

těsně po mariánském zjevení. V sobotu dne 19. září 1846 vystoupali 

dva pasáčci z osady Abladins, náležející k La Salette, na úbočí 

dvoutisícové hory Gargas se svým malým stádem osmi krav, jednou 

kozou a psem. Byl to jedenáctiletý Maximin a patnáctiletá Melánie.  

U studánky, která nese název „dobytčí“ napojili svá zvířata a sami se 

osvěžili u „studánky lidí“. Potom únavou nakrátko usnuli. Když se jako 

první probudila Melánie, spatřila nedaleko oslnivé světlo, které mělo 

podobu ohnivého kotouče. Vzbudila chlapce a oba pozorovali, jak se 

kotouč otáčel a zvětšoval, nakonec se otevřel a uvnitř zpozorovali 

schýlenou postavu plačící „krásné paní“. Zvěst o této události se rychle 

šířila krajem. Hned následující den sepsali tři vesničané, kteří uměli číst 

a psát, podle vyprávění negramotných dětí vše, k čemu na pastvě 

došlo. Mnozí lidé byli vzrušeni a uvěřili, jiní osočovali malé vizionáře z 

podvodu. Biskup z Grenoblu ustavil vyšetřovací komisi, která měla 

důkladně prošetřit celý příběh z hory zjevení. Po roce vydal zprávu, že 

šlo nepochybně o zjevení Panny Marie a že věřící mají oprávněné 

důvody uznávat je za pravé. Od té doby až podnes přicházejí poutníci, 

aby si připomněli dojemný příběh dvou pasáčků a Panny Marie, která 

se už několikrát zjevila těm nejprostším a jejich prostřednictvím 

předala poselství určené všem. Celou událost názorně předvádí několik 

soch „krásné paní“, jak ji děti nazývaly, i samotných vizionářů, 

umístěných u studánky a na vyvýšeném prostranství, přesně tam, kde 

došlo k památnému setkání. Krásné, bronzové sochy v životní velikosti 

jsou darem hraběte Narcisse de Penalver.                                  -pn- 
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                                                                               DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

V neděli 20. října se náš farní kostel opět naplnil věřícími, ale také 

několika dvojicemi v krojích (včetně malých dětí) a hlavně úžasnou 

ukázkou toho, co všechno se dá na našich polích a zahrádkách 

vypěstovat. Přišel čas poděkovat Pánu Bohu za letošní úrodu. 

Už několik let se tak vždy na konci podzimu setkáváme díky iniciativě 

zdejšího ZD, ale především rodin Konečných ze Žabárny, kteří toto 

krásné setkání spojené se slavnostní mší svatou organizují. 

Také tentokrát se při tom vzpomínalo na živé a zemřelé členy zdejšího 

zemědělského družstva, ale také na fryštácké farníky a vůbec všechny 

občany našeho města. 

Prostor před oltářem byl zaplněn nejenom „dary země“, ale i krásnými 

dekoracemi z nejrůznějších rostlin a nechyběl ani dort se znakem 

našeho města. Prostě krása – až oči přecházely….. 

A při odchodu z kostela ještě každý dostal koláček nebo štamprličku 

slivovičky za zahřátí. Myslím, že organizátoři této vydařené „děkovné 

mše“ si opravdu zaslouží velkou pochvalu a také upřímné Pán Bůh 

zaplať.  

    -pn- 
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ADOPCE NA DÁLKU 2013 
Drazí sponzorští rodiče,  

s velkou radostí si Vám dovoluji oznámit, že jsem ukončil 1. ročník a 

nastoupil do 2. ročníku. Dokázal jsem to s Božím požehnáním, Vašimi 

modlitbami, pomocí a podporou. Velmi si toho cením. Nechť Bůh 

požehná Vaší štědrosti.  

Ve škole se mi daří a mám dobré známky. Prázdniny jsem  strávil u 

svých příbuzných  a přátel. Tento rok jsme stavěli nový dům. Poté 

následovala kolaudace, které se zúčastnili všichni příbuzní a známí.  

Ředitel Adopce na dálku pan Felix mě předal věci do školy. Všechny 

tyto dary jsou důkazem Vaší lásky ke mně. Navždy Vám zůstanu 

vděčný. Vaše podpora a pomoc mi pomáhají posunout můj život o něco 

výše. Prosím, nepřestávejte mi pomáhat. 

S vděčností na Vás každý den vzpomínám ve svých modlitbách 

                      Doufám, že se máte dobře.  

S pozdravy Váš milující Kishore Sanctis 

 

INFORMACE 
Vážení příznivci adopce na dálku, 

dopis, který uvedl náš článek, přišel 

z Indie v září a je zatím posledním 

letošním dopisem od našich 

adoptovaných dětí. Poslední sbírka 

v našem městě skončila opět 

úspěšně, celkový součet Vašich darů 

včetně zůstatku z předcházejícího 

roku činil 45.598,- Kč, v prvním 

pololetí jsme odesílali platby ve výši 

34.900,- Kč a tak máme základ letošní sbírky čítající 10.698,- Kč. Jako 

v minulých letech bude Vaše dary shromažďovat skupina obětavých 

občanů města, jejichž jména budou zveřejněna v relacích městského 

rozhlasu na začátku listopadu a najdete je také na informační tabuli u 

nákupního střediska. Zde můžete rovněž sledovat, jak se bude letošní 

sbírka na adopci dětí na dálku v našem městě vyvíjet. Na konci 

minulého roku jsme zvažovali, zda přibereme nové adoptované dítě, a 

tím vyrovnáme dlouholetý průměrný stav našich indických dětí na 7. 

Protože jsou náklady na starší děti studující na středních školách 

celkem vysoké (roční platba za jedno dítě je 6.000,- Kč) a nedokážeme 

odhadnout výsledek sbírky, zvolili jsme zatím variantu podpory stávající 

skupiny studentů. Věříme, že se v našem městě najde opět hodně 

dobrých lidí s otevřeným srdcem, kteří nejsou lhostejní a udělají podle 

svých možností něco proto, aby se náš svět měnil k lepšímu. 

 

  organizátoři sbírky 
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POZVÁNKA NA DEN ARCIDIECÉZE 
V posledním listopadovém víkendu čekají celou 

církev i naši arcidiecézi významné události: 

Slavnostní ukončení celosvětového Roku víry a 

vedle něj také oslava významného výročí: 950 

let od obnovení olomouckého biskupství (1063). 

K těmto příležitostem se náš otec arcibiskup Jan 

Graubner rozhodl na sobotu 23. listopadu 2013 

vyhlásit „Den arcidiecéze“. V rámci tohoto dne 

se uskuteční „pouť“ do Olomouce, na kterou jsou 

zváni věřící z farností olomoucké arcidiecéze. 

Hlavním bodem programu bude slavnostní mše 

svatá, kterou bude v 10. hodin v olomoucké 

katedrále sv. Václava celebrovat otec arcibiskup. Poté bude pro 

všechny zájemce připraven „den otevřených dveří“ v různých 

církevních objektech v Olomouci (budova arcibiskupství, 

arcibiskupská kurie, arcidiecézní muzeum, církevní školy, atd.) a 

rovněž budou otevřeny olomoucké kostely. Možnost návštěvy různých 

církevních objektů bude doprovázena prezentacemi pastoračních 

center (pro mládež, pro rodinu, pro katechezi), programem 

arcidiecézní charity, Maltézské pomoci, atd. Celý program bude pak 

zakončen v 16. hodin společnou adorací v katedrále a svátostným 

požehnáním. Na tuto akci zveme i všechny z naší farnosti. 

Podrobnější informace k celé akci se dozvíte předem v ohláškách. 

                                                                                   -vn- 

                                                                              ADVENTNÍ KALENDÁŘ  
Pastorační centra při Arcibiskupství 

olomouckém připravila k letošní 

adventní době trhací kalendář, 

který obsahuje biblický citát s 

myšlenkami na každý den a je 

určen jak starším dětem a 

mládeži, tak i všem dospělým a 

seniorům. Kalendář začíná první 

nedělí adventní 1. prosince a končí 

na Štědrý den 24. prosince.  

Je opatřen magnetkou, a můžete si jej pověsit třeba doma na 

ledničku. K dostání bude buď vzadu v kostele na stolku, nebo si jej 

můžete objednat v sakristii.  

Zároveň budou také spuštěny internetové stránky:  

www.ctyri-tydny.webnode.cz, na kterých můžete najít inspiraci pro 

každodenní modlitbu, návrh na setkání a modlitbu rodičů s dětmi, 

náměty pro společenství i do výuky náboženství starších dětí. Můžete 

si zde také stáhnout myšlenky z adventního kalendáře jako pozadí 

plochy počítače. Stránky budou spuštěny 20. listopadu 2013.      -vn- 

  -vn- 
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DOKUMENT Z KONKLÁVE (DOKONČENÍ) 

POD RUKOU KRISTA SOUDCE 

Přestože Duch svatý je duší církve, ne vždy jej bereme v potaz ve 

svých plánech s církví. On transcenduje každou sociologickou analýzu 

i dějinnou prognózu. Přesahuje skandály, interní politiku, kariérismus 

i sociální problémy, které svojí složitostí zastírají Kristovu tvář, jež 

vyzařuje i skrze hustá mračna. Poslyšme Augustina: „Apoštolové 

viděli Krista a věřili v církev, kterou neviděli; my vidíme církev a 

musíme věřit v Krista, kterého nevidíme. Zdravým přilnutím k tomu, 

co vidíme, dostane se nám vidění Toho, kterého nyní nevidíme“ 

(Sermo 328,3). Jan XXIII. přijal roku 1961 členy diplomatického 

sboru při Svatém stolci v této Sixtinské kapli. Ukázal na dominantní 

postavu Michelangelovy fresky Posledního soudu a řekl jim, že Kristus 

bude posuzovat také jednání jednotlivých národů v průběhu dějin. Vy 

se nacházíte v téže kapli před postavou Krista, jehož zvednutá ruka 

nechce potřít, ale osvítit vaši volbu, která bude secundum Spiritum a 

nikoli secundum carnem. Ten zvolený pak nebude pouze váš, ale 

především Jeho....  

Tento souhrn meditace pronesl kardinál Prosper Grech 13. března 

2013 ke 115 kardinálům-volitelům při zahájení konkláve, z něhož 

vyšel papež František.                        převzato z RadioVaticana.cz 
 

Papežské konkláve se letos konalo v návaznosti na rezignaci papeže 

Benedikta XVI., která byla ohlášena 11. února 2013 a nastala  

28. února. V celé historii římskokatolické církve se jednalo teprve o 

třetí konkláve, které se konalo během života předchozího papeže, 

neboť obvykle se konkláve koná až v návaznosti na smrt papeže.  

V souladu s rozhodnutím, které učinila v pátek 8. března generální 

kongregace kardinálů, začalo konkláve slavnostní mší v úterý 12. 

března 2013. Dne 13. března 2013, ve druhý den konkláve, v páté 

volbě, byl zvolen argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio, který si 
zvolil jméno František. 
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                                             Otec biskup „Kája“ ve Fryštáku 

 

Ani se nechce věřit, že je to už 13 let co do naší farnosti přišel nový 

kněz. Nikdo si tehdy nedovedl představit, že ve Fryštáku stráví pouze 

rok a půl. Brzy se tento skromný a nenápadný muž stal oblíbeným a 

populárním a tak mnozí litovali, že odchází, když byl jmenován 

pražským biskupem. Dokonce i on sám tehdy mluvil o tom, že by mu 

ve Fryštáku, jako knězi bylo asi lépe. Ovšem jak praví staré přísloví  

“ Člověk míní a Pán Bůh mění“. Dne 19. února 2002 byl jmenován a  

6. dubna 2002 ustanoven světícím biskupem pražské římskokatolické 

arcidiecéze a titulárním biskupem Siccesiánským.  

Pro jeho biskupské působení je (stejně jako pro jeho život) typická 

neokázalost a pokora. Vždy dával přednost neformální, bratrské 

otevřené a lidské komunikaci. Do jeho biskupské působnosti spadá 

oblast rodin a mládeže, řeholníků a řeholnic, kultury. Jeho 

biskupským heslem je Ježíšův výrok „Milosrdenství chci“. Po Štěpánu 

Trochtovi je o. Karel Herbst druhým českým salesiánem, který byl 

jmenován biskupem. 

Milý otče Karle, dovolte, abychom Vám jménem všech Vašich 

bývalých farníků popřáli hlavně hodně zdraví, spoustu sil 

v dalším nelehkém působení a vyprošovali Vám požehnání 

našeho Pána. 

Snad se s „našim otcem Kájou“ setkáme ještě dříve než v polovině 

příštího roku, kdy bude ve fryštáckém kostele svatého Mikuláše 

udělovat svátost biřmování.         -pn- 

 

Mons. Karel Herbst se narodil 6. listopadu 1943 v Praze. 

Pokud mu chcete poblahopřát osobně, pošlete mu e-mail, 

který najdete na této stránce: 

www.apha.cz/biskup-herbst/ 
 

 

  

 

 

http://www.apha.cz/biskup-herbst/
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MODLITEBNÍ SETKÁNÍ S PROSBAMI ZA UZDRAVENÍ OTCE JAMESE 

MANJACKALA A ZA DUCHOVNÍ A TĚLESNÉ UZDRAVENÍ 

ÚČASTNÍKŮ  
Srdečně vás zveme na jednodenní duchovní obnovu s  Dr. Richiem 

Landaurem, která se uskuteční v  sobotu 9. listopadu ve Zlíně v  

kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. 

OTEC JAMES PROMLUVÍ K ÚČASTNÍKÚM MODLITEBNÍHO SETKÁNÍ A 

POŽEHNÁ JIM PROSTŘEDNICTVÍM TELEMOSTU. 

PROGRAM: 

Sobota 9. listopadu 2013 

9.00 hod.  - začátek 

  - modlitba chval 

- 1. část programu 

12.00 hod.  - přestávka na oběd 

13.00 hod.  - 2. část programu 

16.00 hod.  - mše svatá za uzdravení 

Program povede DR. Richi Landauro, který pochází z Peru, je synem 

Gabi asistentky otce Jamese Manjackala a úzce spolupracuje se svojí 

manželkou Janine a svými 5 dětmi na evangelizačním poslání Jamese 

Manjackala ve světě. Vykonává psychiatrickou a psychoterapeutickou 

praxi v Německu a Rakousku. Často se podílí na evangelizačních 

programech vedených p. Jamesem Manjackalem a v době jeho 

nemoci a současné rekonvalescenci jej osobně zastupuje při vedení 

exercicií.                                                                                          

 

Vstup na akci je bezplatný, ale vzhledem k omezené kapacitě 

míst je nutná registrace předem na stránkách 

www.otecjames.cz                                                                -lk- 
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JÁHEN VE FARNOSTI? 
Nedávno proběhl v českých a moravských farnostech výzkum, který 

měl za úkol mimo jiné zjistit povědomí farníků o jáhenské službě.  

A jak respondenti odpovídali na otázku, zda je v jejich farnosti jáhen 

přínosem? Mnoho činností, které vykonává jáhen ve farnosti, by totiž 

mohli dělat ostatní věřící, ať už s pověřením (např. akolyté, učitelé 

náboženství) nebo bez něj (farní ekonomové apod.).  

V otázce, zda je přítomnost jáhna ve farnosti přínosem, či nikoli, šlo 

tedy především o zjištění, jestli farníci vnímají tento rozdíl mezi 

službou církvi, kterou vykonává jáhen, a službou běžného věřícího a 

vidí v něm opravdu přínos vycházející ze svátostné podstaty této 

služby. Až na jednu výjimku byla výpověď farníků zcela jednoznačná 

– jáhen je pro farnost zcela určitě přínosem.  

DŮVODŮ JE HNED NĚKOLIK: 

1. Díky svátostnému charakteru služby je uschopněn ke službě 

Božímu slovu. Může tak předsedat bohoslužbě slova, což vnímají jako 

velký přínos zvláště věřící ve farnostech, kde kněz vůbec není, nebo 

kam dojíždí jen občas. 

2. Výpomoc kněžím v neliturgické oblasti pastorace (návštěvy 

nemocných, administrativa apod.) věřící oceňují. Farní pastorace je 

rozložena na více osob a neleží tak pouze na místním faráři. 

Pastorační péče se tak dostane více lidem, kněz má více času na 

přípravu liturgie apod. 

3. Vzhledem k nižšímu stupni svěcení se jáhnovi nedostává takové 

vážnosti a respektu jako kněžím, což je pro ně z pohledu věřících 

spíše výhodou. Zároveň díky zkušenostem rodinného života rozumí 

lépe i jejich problémům z manželství a výchovy dětí. Z pohledu 

věřících si tak dokáže, zvláště u mladých lidí, lépe získat jejich 

důvěru: „Přínosem je třeba větší důvěra v jáhna pro mladé. Upřímně 

mám z kněží respekt a spíše si držím odstup.“ 

Kromě zmíněných důvodů, spojených se svátostným charakterem 

jáhenské služby, uvádějí věřící i další důvody, které svědčí pro 

„přínos“ jáhna pro farnost. Často bývá jáhen tím, kdo organizuje farní 

aktivity, stará se o materiální a technické zabezpečení farnosti 

(opravy kostelů, far apod.) nebo animuje farní společenství, čímž 

pomáhá k jeho rozvoji a chrání je před úpadkem, jak o tom svědčí 

odpověď z jedné české farnosti: „To bychom se mohli potom pomodlit 

doma a nemuseli bychom mít vůbec žádné společenství, nikoho by 

nenutilo vlastně přijít do kostela a podobně.“ 

Z uvedených skutečností je tedy více než zřejmé, že přítomnost jáhna 

ve farnosti je rozhodně přínosem. V některých farnostech, kde již 

alespoň jeden jáhen působí, by si dokonce přáli, aby se jejich počet 

zvýšil. Nepotřebovali bychom jáhna i my ve Fryštáku?      

       www.pastorace.cz 
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ADOPCE NA DÁLKU 2013 
Drazí sponzorští rodiče,  

s velkou radostí si Vám dovoluji oznámit, že jsem ukončil 1. ročník a 

nastoupil do 2. ročníku. Dokázal jsem to s Božím požehnáním, Vašimi 

modlitbami, pomocí a podporou. Velmi si toho cením. Nechť Bůh 

požehná Vaší štědrosti.  

Ve škole se mi daří a mám dobré známky. Prázdniny jsem  strávil u 

svých příbuzných  a přátel. Tento rok jsme stavěli nový dům. Poté 

následovala kolaudace, které se zúčastnili všichni příbuzní a známí.  

Ředitel Adopce na dálku pan Felix mě předal věci do školy. Všechny 

tyto dary jsou důkazem Vaší lásky ke mně. Navždy Vám zůstanu 

vděčný. Vaše podpora a pomoc mi pomáhají posunout můj život o něco 

výše. Prosím, nepřestávejte mi pomáhat. 

S vděčností na Vás každý den vzpomínám ve svých modlitbách 

                      Doufám, že se máte dobře.  

S pozdravy Váš milující Kishore Sanctis 

 

INFORMACE 
Vážení příznivci adopce na dálku, 

dopis, který uvedl náš článek, přišel 

z Indie v září a je zatím posledním 

letošním dopisem od našich 

adoptovaných dětí. Poslední sbírka 

v našem městě skončila opět 

úspěšně, celkový součet Vašich darů 

včetně zůstatku z předcházejícího 

roku činil 45.598,- Kč, v prvním 

pololetí jsme odesílali platby ve výši 

34.900,- Kč a tak máme základ letošní sbírky čítající 10.698,- Kč. Jako 

v minulých letech bude Vaše dary shromažďovat skupina obětavých 

občanů města, jejichž jména budou zveřejněna v relacích městského 

rozhlasu na začátku listopadu a najdete je také na informační tabuli u 

nákupního střediska. Zde můžete rovněž sledovat, jak se bude letošní 

sbírka na adopci dětí na dálku v našem městě vyvíjet. Na konci 

minulého roku jsme zvažovali, zda přibereme nové adoptované dítě, a 

tím vyrovnáme dlouholetý průměrný stav našich indických dětí na 7. 

Protože jsou náklady na starší děti studující na středních školách 

celkem vysoké (roční platba za jedno dítě je 6.000,- Kč) a nedokážeme 

odhadnout výsledek sbírky, zvolili jsme zatím variantu podpory stávající 

skupiny studentů. Věříme, že se v našem městě najde opět hodně 

dobrých lidí s otevřeným srdcem, kteří nejsou lhostejní a udělají podle 

svých možností něco proto, aby se náš svět měnil k lepšímu. 

 

  organizátoři sbírky 
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POZVÁNKA NA DEN ARCIDIECÉZE 
V posledním listopadovém víkendu čekají celou 

církev i naši arcidiecézi významné události: 

Slavnostní ukončení celosvětového Roku víry a 

vedle něj také oslava významného výročí: 950 

let od obnovení olomouckého biskupství (1063). 

K těmto příležitostem se náš otec arcibiskup Jan 

Graubner rozhodl na sobotu 23. listopadu 2013 

vyhlásit „Den arcidiecéze“. V rámci tohoto dne 

se uskuteční „pouť“ do Olomouce, na kterou jsou 

zváni věřící z farností olomoucké arcidiecéze. 

Hlavním bodem programu bude slavnostní mše 

svatá, kterou bude v 10. hodin v olomoucké 

katedrále sv. Václava celebrovat otec arcibiskup. Poté bude pro 

všechny zájemce připraven „den otevřených dveří“ v různých 

církevních objektech v Olomouci (budova arcibiskupství, 

arcibiskupská kurie, arcidiecézní muzeum, církevní školy, atd.) a 

rovněž budou otevřeny olomoucké kostely. Možnost návštěvy různých 

církevních objektů bude doprovázena prezentacemi pastoračních 

center (pro mládež, pro rodinu, pro katechezi), programem 

arcidiecézní charity, Maltézské pomoci, atd. Celý program bude pak 

zakončen v 16. hodin společnou adorací v katedrále a svátostným 

požehnáním. Na tuto akci zveme i všechny z naší farnosti. 

Podrobnější informace k celé akci se dozvíte předem v ohláškách. 

                                                                                   -vn- 

                                                                              ADVENTNÍ KALENDÁŘ  
Pastorační centra při Arcibiskupství 

olomouckém připravila k letošní 

adventní době trhací kalendář, 

který obsahuje biblický citát s 

myšlenkami na každý den a je 

určen jak starším dětem a 

mládeži, tak i všem dospělým a 

seniorům. Kalendář začíná první 

nedělí adventní 1. prosince a končí 

na Štědrý den 24. prosince.  

Je opatřen magnetkou, a můžete si jej pověsit třeba doma na 

ledničku. K dostání bude buď vzadu v kostele na stolku, nebo si jej 

můžete objednat v sakristii.  

Zároveň budou také spuštěny internetové stránky:  

www.ctyri-tydny.webnode.cz, na kterých můžete najít inspiraci pro 

každodenní modlitbu, návrh na setkání a modlitbu rodičů s dětmi, 

náměty pro společenství i do výuky náboženství starších dětí. Můžete 

si zde také stáhnout myšlenky z adventního kalendáře jako pozadí 

plochy počítače. Stránky budou spuštěny 20. listopadu 2013.      -vn- 

  -vn- 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – LA SALLETE (FRANCIE) 
V dalším putování po nejznámějších poutních místech Evropy tentokrát 

zavítáme na jihovýchod Francie do podhůří Alp.  

Nedaleko francouzského horského 

střediska Grenoble v alpském 

masivu, dosahujícím až k Mont 

Blancu leží v nadmořské výšce 

1800m místo podivuhodné krásy a 

míru. Je to osamělý klášter a 

zároveň hotel, kam přicházejí 

poutníci hledat svou duchovní sílu i 

obdivovat velebnost přírody už 

téměř sto padesát let. 

Pojmenování dostal tento komplex dvou svatyní a obytných budov 

podle vesnice La Salette ležící v klínu hor. Z malebného městečka 

Corpsu, které leží na břehu rozlehlého horského jezera Saulet vás sem 

přivede dlouhá úzká silnice, plná serpentin, vlnících se po svazích 

okolních kopců. Nový most spojuje stanoviště pro odstavení vozidel s 

poutním areálem. Vévodí mu impozantní kostel postavený v druhé 

polovině 19. století. Základní kámen byl položen 25. května 1852 a 

stavba trvala čtrnáct let. Nahradila malou svatyni, která zde vyrostla 

těsně po mariánském zjevení. V sobotu dne 19. září 1846 vystoupali 

dva pasáčci z osady Abladins, náležející k La Salette, na úbočí 

dvoutisícové hory Gargas se svým malým stádem osmi krav, jednou 

kozou a psem. Byl to jedenáctiletý Maximin a patnáctiletá Melánie.  

U studánky, která nese název „dobytčí“ napojili svá zvířata a sami se 

osvěžili u „studánky lidí“. Potom únavou nakrátko usnuli. Když se jako 

první probudila Melánie, spatřila nedaleko oslnivé světlo, které mělo 

podobu ohnivého kotouče. Vzbudila chlapce a oba pozorovali, jak se 

kotouč otáčel a zvětšoval, nakonec se otevřel a uvnitř zpozorovali 

schýlenou postavu plačící „krásné paní“. Zvěst o této události se rychle 

šířila krajem. Hned následující den sepsali tři vesničané, kteří uměli číst 

a psát, podle vyprávění negramotných dětí vše, k čemu na pastvě 

došlo. Mnozí lidé byli vzrušeni a uvěřili, jiní osočovali malé vizionáře z 

podvodu. Biskup z Grenoblu ustavil vyšetřovací komisi, která měla 

důkladně prošetřit celý příběh z hory zjevení. Po roce vydal zprávu, že 

šlo nepochybně o zjevení Panny Marie a že věřící mají oprávněné 

důvody uznávat je za pravé. Od té doby až podnes přicházejí poutníci, 

aby si připomněli dojemný příběh dvou pasáčků a Panny Marie, která 

se už několikrát zjevila těm nejprostším a jejich prostřednictvím 

předala poselství určené všem. Celou událost názorně předvádí několik 

soch „krásné paní“, jak ji děti nazývaly, i samotných vizionářů, 

umístěných u studánky a na vyvýšeném prostranství, přesně tam, kde 

došlo k památnému setkání. Krásné, bronzové sochy v životní velikosti 

jsou darem hraběte Narcisse de Penalver.                                  -pn- 
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                                                                               DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

V neděli 20. října se náš farní kostel opět naplnil věřícími, ale také 

několika dvojicemi v krojích (včetně malých dětí) a hlavně úžasnou 

ukázkou toho, co všechno se dá na našich polích a zahrádkách 

vypěstovat. Přišel čas poděkovat Pánu Bohu za letošní úrodu. 

Už několik let se tak vždy na konci podzimu setkáváme díky iniciativě 

zdejšího ZD, ale především rodin Konečných ze Žabárny, kteří toto 

krásné setkání spojené se slavnostní mší svatou organizují. 

Také tentokrát se při tom vzpomínalo na živé a zemřelé členy zdejšího 

zemědělského družstva, ale také na fryštácké farníky a vůbec všechny 

občany našeho města. 

Prostor před oltářem byl zaplněn nejenom „dary země“, ale i krásnými 

dekoracemi z nejrůznějších rostlin a nechyběl ani dort se znakem 

našeho města. Prostě krása – až oči přecházely….. 

A při odchodu z kostela ještě každý dostal koláček nebo štamprličku 

slivovičky za zahřátí. Myslím, že organizátoři této vydařené „děkovné 

mše“ si opravdu zaslouží velkou pochvalu a také upřímné Pán Bůh 

zaplať.  

    -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  
Na našich hřbitovech odpočívají ostatky mnoha malých světců. Od 

velkých světců se můžeme mnohému naučit a jsme jim za to vděčni. 

Každý z nás ale musí uznat, že rozdíl mezi nimi a námi je poměrně 

velký. Jejich zářivý příklad s sebou občas nese riziko: místo, aby nás 

podněcoval, nutí nás k pochybám, zda má vůbec smysl pokoušet se 

je následovat. Proto je velmi blahodárné obrátit občas zrak 

k početnému zástupu neviditelných, anonymních světců. Jsou to 

obyčejní lidé, kteří se nechovali vždycky příkladně. Neřídili se za 

všech okolností vnuknutími Ducha Svatého. Měli své chyby a to i 

velmi zřejmé, ale neřekli Bohu konečné: „Ne“. Teď stojí spolu 

s velkými světci, díky nekonečné Boží slitovnosti, před trůnem Božím. 

Vědí, stejně jako my, že jim cestu do nebe neotevřely jejich velké 

skutky nebo výkony. V radosti spolu s námi poznávají, že Bůh sám je 

zachránil. Tito „drobní“ světci na ty „velké“ nežárlí a „velcí“ na „malé“ 

neshlíží s pohrdáním. Všichni, kdo stojí před Bohem, jsou 

plnohodnotní ve svatosti, podle toho, jak On pro každého určil. 

Vidíme-li, že před tvář Boha nepřicházíme kvůli svým hrdinským 

činům, ale v důsledku nekonečné Boží lásky, před níž nakonec 

kapitulujeme, dodává nám to útěchu a odvahu milovat Boha a bližní 

ještě víc. Na našich hřbitovech, kde odpočívají naši rodiče a 

prarodiče, jsou ostatky mnoha „malých“ světců a světic. Rád bych se 

jednou spolu s Vámi k nim připojil.        Všem žehná otec Miroslav. 

 

ZVEME VÁS NA SLAVNÉ SLIBY  
Oznamujeme všem farníkům, že salesián  

JAN ŠTĚPÁN MUSIL  

složí v neděli 8. prosince ve 14 hodin  

slavné sliby ve fryštáckém kostele  

svatého Mikuláše.  

Zatím poslední tyto sliby skládal v našem 

kostele P. František Bezděk. 

 

O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 Řekněte své ženě – zeleninu denně 

 Rybu leda čerstvou – jinak nestojí za nic 

 Starý chléb, staré víno a starý přítel jsou vždy nejlepší 

 S příchodem vína odchází rozum 

 Stárnutí prospívá jenom vínu 

 Sklenka vína neuškodí a plnou bečku nevypiješ 

 Spánek je naším nočním pokrmem 

 S jídlem roste chuť 

 Skromně jíst – sladce spát 

 S plnou číší, žal se tiší 
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                                                              KALENDÁRIUM LISTOPAD 2013 
  1.11. Slavnost Všech svatých 

  2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Dušičky 

  3.11. 31.neděle v mezidobí 

  9.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

10.11. 32.neděle v mezidobí 

12.11. Památka svatého Josafata 

13.11. Památka svaté Anežky České 

17.11. 33.neděle v mezidobí 

22.11. Památka svaté Cecílie 

24.11. Slavnost Ježíše Krista Krále 

30.11. Svátek svatého Ondřeje 

 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY 
Věřící na území českých a moravských diecézí mohou od loňského 

roku získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už od 25. října. 

Apoštolská penitenciárie vyhověla žádosti kardinála Dominika Duky, 

arcibiskupa pražského a předsedy České biskupské konference.  

Dovolila pro větší dobro věřících, kteří ze závažných důvodů nemohou 

navštívit hřbitov ve dnech uvedených v Enchiridionu odpustků, t.j.  

1. - 8. listopadu, aby na území českých a moravských diecézí bylo 

možno získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci při 

návštěvě hřbitova a za splnění obvyklých podmínek už od 25. října. 

Toto dovolení bude platit až do roku 2019. 

         

         DIS FRYŠTÁK 

V půlce listopadu o víkendu proběhne 12. setkání rodin Starých pák. 

Pokud si pamatujete, tak před 12 lety dostal otec biskup Kája od 

Starých pák nové auto a setkání se jmenovalo Mikuláš naruby. Velmi 

se povedlo, pár mladých rodin se dalo dohromady a další rok na 

počest otce biskupa se rodiny znovu sešly a pak znovu a znovu. 

Každý rok je tématický, počínaje nádhernou výzdobou domu, 

originální kostýmy nejen dětí, ale i rodičů. Letos je podmořský svět. 

Ke konci měsíce k nám přijedou ředitelé všech komunit s panem 

provinciálem P. Petrem Vaculíkem na své plánování a formaci. 

 

ZATÍM SE NIKDO NEOZVAL…      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- 
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DOPLŇOVAČKA NA LISTOPAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stopující cestovatelé  10. Majitelé větších polností 

2. Vyměňovat (stráž)  11. České okresní město 

3. Přátelé z okolí bydliště  12. Část lidského těla 

4. Spát (dětsky)   13. Švihák 

5. Obyvatel Sicílie   14. Pronásledovati 

6. Odpolední jídlo   15. Malý salát 

7. Stonásobně   16. Tenká cínová fólie 

8. Ostrov v Indickém oceánu 17. Hasit 

9. Domácí jméno Anastázie 
 
Tajenka z minula:  
Žádný otec ani matka nepovažují…viz tajenka - své děti za ošklivé 
 

                                                                   připravil František Záloha 

PRO ZASMÁNÍ: 

Víte, proč tak málo farářů jezdí v mercedesu? 

Protože to auto stojí nekřesťanské peníze. 
*** 

"Pane Bože, co je to pro tebe tisíc let?" - "Chvilička." 

"A Pane Bože, co je to pro tebe milion?" - "Penízek."  

"Pane Bože, prosím tě, dej mi penízek."  

"Jistě, počkej chviličku." 
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V neděli 20. října jsme při mši svaté  
společně děkovali za „dary země“.  
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