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KŘÍŽOVKA NA PROSINEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vánoce by měly být častěji, aby….viz tajenka 

Vodorovně: A. Slovenská řeka, část nohy, součást stroje. – B. I. DÍL TAJENKY. 
– C. Čas, sestra otce, slovní pomoci, obloha. – D. Druh papouška, silný provaz, 
povzdech, čokoládový dort, zbraň husitů. – E. Předložka, výbušnina, jehličnatý 
strom, druh planety, čínské ženské jméno. – F. Léky povzbuzující chuť k jídlu, 
ženský hlas, proud, latinsky „kláda“. – G. Jméno Urbánkové, součást zámku, 
místo (hovor.) náplň teploměrů. – H. Bavorská řeka, II. DÍL TAJENKY, 

posvátný zákaz. – I. Hořejší část vozu, projev přízně, SPZ Tábora, mražená 
pochoutka. 
Svisle: 1. Jméno Zátopkové, slovensky „nikdo“. – 2. Oplocený lesík, svalovina. – 

3. Vodní živočich, Evropan. – 4. Italské město, italská měna, chem. značka 
rubidia. – 5. Polévkové koření, SPZ Kutné Hory. – 6. Ženské jméno, svobodný 
statek. – 7. Nealkoholické pivo, průhledná hmota. – 8. Srbské město, německy 
„úřad“, Česká národní rad (zkr.). – 9. Dehet, pes, číslovka. – 10. Mohamedův 

rádce, úspěšný český film (Svěrák). – 11. Paní, druh pokrmu. – 12. Okorávat, 
druh kovu. –13. Ukazovací zájmeno, citoslovce rachocení, ona. – 14. Vesnice, 
jedovatý hřib. – 15. Nespokojenec, přezdívka Zuzany Bubílkové. – 16. Epopej, 
citoslovce klepnutí. 
Nápověda: F. Trabs, 8. Ada, 10. Anas.  Tajenka z minula: písnička zlo zahání 

                                                                   připravil František Záloha 
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Redakce Farníčku přeje  
Všem klidný a pokojný Advent  

a radostné prožití vánočních svátků.   
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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, jsme na začátku adventní doby. Ta ale není zas až tak dlouhá, 

abychom se těžkopádně rozmýšleli, jak ji prožít. Každé úterý, čtvrtek 

a sobotu jsou roráty, zdánlivě obyčejné mše svatá, ale všichni cítíme, 

že v nich je něco víc než jen „běžná“ mše. Je zde prvek 

mimořádnosti, výjimečnosti, prvek očekávání a naděje – Bůh je 

blízko. Jsou křesťané, kteří formulují složité životní plány, jak 

světského tak duchovního charakteru. A najdou se i vychovatelé, 

kteří nabízejí podrobné, puntičkářské návody, jak žít, ale často se v 

nich vychovatelé i sami mladí ztratí. Teolog D. Bonhoffer všechno 

zjednodušuje životním programem: „Modlit se a kázat mezi lidmi to, 

co je správné. Trochu moc jednoduché, namítli by někteří 

intelektuálové a „osvícení křesťané.“ Naopak, je to náročný program. 

Stačí si to zkusit a udělat si v něm obrázek, abychom si povšimli, že 

věci na pohled nejjednodušší, jsou velmi těžké, má-li je člověk 

uskutečnit. Děkuji dětem i rodičům za prožití rorátních mších svatých, 

děkuji dobrým ženám, které dětem zajišťují snídani na faře. Přeji 

všem Vám požehnaný Advent a krásné Vánoce.   Váš otec Miroslav. 

 

PODĚKOVÁNÍ  
Ekonomická rada farnosti děkuje všem dárcům za příspěvky na  

II. etapu opravy střechy našeho farního kostela svatého Mikuláše. 

S radostí oznamujeme, že také díky Vašim darům a dotacím 

Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje a města Fryštáku se podařilo 

uhradit všechny finanční závazky, vyplývající z průběhu letošní 

rekonstrukce (přední části střechy). V současné době už jsou opět 

zaslány žádosti o dotaci na výše uvedené organizace a začala také 

další část rozsáhlé sbírky. Věříme, že i nadále budete stejně štědří, 

aby se dílo na dokončení rekonstrukce střechy fryštáckého kostela 

mohlo v roce 2014 zdárně dokončit. Už předem všem vyslovujeme 

srdečné Pán Bůh zaplať za vaše dary.                                    -red- 

 

O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 Tlustí lidé žijí kratší dobu, ale jedí déle 

 Trvalo miliony let, než se z opice stal člověk - alkohol to dokáže 

opačně za kratší chvíli 

 Ve víně je pravda, ale kdo ví, v kolikáté láhvi 

 Víno je zrádce – nejdřív je přítelem a potom nepřítelem 

 Ve víně je pravda, ale při pivě se také dobře kecák 

 Ve víně je sice pravda, ale záleží na množství 

 Všechny houby jsou jedlé, ale některé jen jednou 

 Voda není dobrá ani v gumákách 

 Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu 

 Víno, ženy, zpěv, slaneček, acylpyrin…a už tu máme Nový rok 

 

 

FARNÍČEK  12/13                         - 11 - 

                                                              KALENDÁRIUM PROSINEC 2013 
  1.12. 1.neděle adventní 

  6.12. Památka svatého Mikuláše  

  7.12. Památka svatého Ambrože 

  8.12. 2.neděle adventní 

13.12. Památka svaté Lucie 

14.12. Památka svatého Jana od Kříže 

15.12. 3.neděle adventní 

22.12. 4.neděle adventní 

24.12. Štědrý den 

25.12. Boží hod vánoční 

26.12. Svátek svatého Štěpána 

27.12. Svátek svatého Jana, apoštola 

28.12. Svátek svatých Mláďátek 

29.12. Svátek svaté Rodiny 

31.12. Silvestr – konec občanského roku 

 

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2013  
22. 12. – 4. neděle adventní  8.00 a 10.00 

24. 12. – Štědrý den    16.00  

(mše sv. pro děti a rodiče) 

      22.00  

(zpívaná půlnoční mše sv.)  

25. 12. – Hod Boží Vánoční   8.00 a 10.00 

25. 12.  – ŽIVÝ BETLÉM                        14.30 – náměstí Fryšták 

26. 12. – Svátek sv. Štěpána  8.00 a 10.00 

29. 12. – Svátek svaté Rodiny  8.00 a 10.00 

31. 12. – Silvestr    17.00 (děkovná mše sv.) 

1. 1.     – Slav. Matky Boží Panny Marie 8.00 a 10.00 

 

 
PŘÍLEŽITOST K VÁNOČNÍ SVATÉ ZPOVĚDI 

 
 

sobota 

 

21.12. 

 

16.00 – 18.00 

 

P. Miroslav Dibelka 

 

neděle 

 

22.12. 

 

  15.00 – 17.00 

 

P. Jan Komárek 

 

 

pondělí 

 

 

23.12. 

 

 10.00 – 12.00 

 

P. Max Dřímal 

 

 15.00 – 17.00 

 

P. František Bezděk 

 

Na Štědrý den se zpovídat nebude. 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – ALTÖTTING (NĚMECKO) 
V dalším putování po nejznámějších poutních místech Evropy tentokrát 

zavítáme do sousedního Německa. Malé bavorské město Altötting je 

známé svou „Gnadenkapelle“ (Kaplí zázračného obrazu), která je 

jednou z nejčastěji navštěvovaných svatyní v Německu. 

Altötting je někdy nazýván srdcem 

Bavorska. Spravedlivě, kvůli své 

více než tisícileté historii a poloze 

uprostřed starého bavorského 

vévodství, ale také kvůli svému 

významu jako centrum víry a 

národní zbožnosti. Altötting oslavil 

500 let mariánského poutnictví v 

roce 1989. Přesto jeho historie sahá 

tisíce let do minulosti.  

Při výkopech na Altöttingském náměstí Kapellplatz v letech 1983/84 

byly archeology odhaleny stopy osídlení, které sahají až k mladší době 

kamenné. Co zde lidé v této době dělali, zda toto místo již tehdy bylo 

kultovním místem, bohužel nevíme. Také římská minulost, jak ji popsal 

bavorský historik Aventinus v Altöttingu, zůstává pouze pověstí. První 

písemné prameny o Altöttingu sahají do roku 748 (pod jménem 

„Autingas“ v latinské formě „ötting“). Jméno údajně vyplynulo z názvu 

Oto, bavorského vůdce kmene, který se zde jako první usídlil.  

V roce 1228 vévoda Ludwig z Wittelsbachu nechal na místě původní 

baziliky postavit nový kostel v románském stylu. V roce 1489 se podle 

zprávy dvou svědků stal zázrak, který způsobil, že se Altötting stal 

poutním místem, kam začaly proudit tisíce poutníků z celé Evropy. 

Posvátný obraz „Panny Marie v Oktogonu“ vznikl už v roce 1300 v 

Oberrheinu nebo v Brugundsku a byl vyřezán z lipového dřeva. V roce 

1330 byl přemístěn do Altöttingu. Mezi lety 1499 a 1511 vznikl na 

místě románského chrámu dnešní gotický kostel. Po celá staletí zůstal 

Altötting poutním místem především německého národa, ale stal se 

také cílem poutníků a místem setkávání významných politiků. Jako 

poutníci sem přišli císařové a králové, vévodové a kurfirstové a také 

dva papežové. V době 30. leté války svěřil bavorský kurfirst Maximilian 

osud svůj i své země v dopise, který napsal svou krví, právě Matce Boží 

v Altöttingu. V roce 1681 se zde setkali císař Leopold I. a bavorský 

kurfirst Emanuel k modlitbě a po politických jednáních zde vytvořili 

svazek tzv.„Altöttingská aliance“, která sem byla v boji proti Turkům 

přenesena z Vídně. Zajímavostí je i to, že vládci Bavorska po smrti 

nechávali své srdce pohřbít ve stříbrné urně v Oktogonu Altöttingské 

kaple. V současnosti navštíví toto významné německé poutní místo více 

než milion lidí ročně a jedním z nedávných významných poutníků byl 

také bývalý „německý“ papež Benedikt XVI.                                                          

              -pn- 
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                                                        FRYŠTÁCKÁ  SVATOHUBETRSKÁ MŠE 
 

   

 

 

 

 

 

 

Stejně jako se už stala novodobou tradicí dožínková „děkovná mše 

svatá za dary země“ scházejí se kolem svátku patrona všech myslivců 

svatého Huberta v našem kostele nejenom věřící, ale také přátelé lesa 

a myslivosti na slavnostní „Svatohubertské mši“. V několika posledních 

letech ji doprovází svou „loveckou hudbou“ trio Holešovských trubačů. 

I letos ve slavnostně vyzdobeném kostele jsme mohli slyšet tuto 

troubenou mši svatou a byl to jako vždy krásný zážitek.  

 

 

 

 

 

Svatý Hubert pocházel ze šlechtické rodiny v Akvitánii (ve Francii) a žil 

na přelomu 7. a 8. století. Po osobní tragédii, kterou byla smrt 

manželky při porodu jejich syna, se podle legendy vypravil na lov. Byl 

právě Velký pátek. "Při lovu v přírodě jej velmi oslovilo nečekané 

setkání s jelenem, který měl mezi parožím zářící kříž. A promluvil k 

němu nadpřirozený hlas, který se jej zeptal: ´Huberte, proč stále lovíš 

a honíš zvěř. Je na čase, abys začal hledat mě, který se za Tebe 

obětoval". Po tomto zážitku se Hubert rozhodl stát knězem. Víc než 10 

let mu v tom pomáhal maastrichtský biskup Lambert. Později se 

Hubert stal jeho nástupcem v biskupském úřadě. Svatého Huberta má 

za svého patrona a také za vzor myslivecký řád, který už v roce 1695 

založil František Antonín hrabě Špork.                 

             -pn- 
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POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ  MORAVA 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

POZVÁNKA NA ŽIVÝ BETLÉM 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT PRAMENŮ 

FOS Prameny ve spolupráci 

s městem Fryšták a fryštáckou 

farností Vás srdečně zvou na  

XXXV. jubilejní Vánoční koncert 

paní učitelky Vlasty Kunstové,  

který se uskuteční 

ve čtvrtek 26. prosince 2013  

od 15 hodin v kostele  

svatého Mikuláše ve Fryštáku. 

Účinkují fryštácké soubory Prameny. 

Průvodní slovo: Mgr. Julie Dlabajová 

 

Koncert se koná pod záštitou starosty města Mgr. Lubomíra Doležela. 

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že doteky vánočních písní, 

koled a poezie Vám zpříjemní tento sváteční čas. 
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LEKTOŘI V OLOMOUCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již pojedenácté se v sobotu 26. října 2013 v prostorách arcibiskupské 

kurie v Olomouci sešli lektoři Božího slova z celé olomoucké 

arcidiecéze. Ačkoliv sobota spadala díky státnímu svátku do 

prodlouženého víkendu a zároveň do termínu voleb, přesto do 

Olomouce zavítalo 25 lektorů ze sedmi děkanátů a jedenácti farností. 

Mezi nimi i dva Františkové z Fryštáku - Mrázek a Odstrčil. 

Program toho dne byl velmi bohatý a zároveň poskytl příjemnou 

vyváženost. Hlubší seznámení se s „Předzpěvem sv. Cyrila ke 

čtveroevangeliu“ zvaným Proglas v interpretaci Martiny Pavlíkové a v 

myšlenkách P. Vojtěcha Kodeta odlehčila krátká procházka do kostela 

sv. Mořice. Zde se zase četlo z knihy Zjevení sv. Jana v doprovodu 

varhanní improvizace svatomořického varhaníka Karla Martínka. Čtení 

začátku a závěru Zjevení si připravil lektor z Fryštáku, ing. František 

Odstrčil (čtení v doprovodu varhan bylo generální zkouškou na sobotu 

23. listopadu pro Den arcidiecéze, ve kterém bude toto čtení zahrnuto 

v odpoledním programu právě v kostele sv. Mořice). Dvacetiminutový 

poslech úryvku z Nového zákona doplněného hudbou otevřel 

posluchačům další „vrátka“ k hlubšímu vnímání Božího slova. Poté se 

skupina lektorů přemístila na kůr, kde s výkladem místního varhaníka 

mohla vidět unikátní varhany Michala Englera z 18 století, které nejen 

co do velikosti, ale i co do kvality patří mezi nejlepší v Evropě. Další 

půlhodinu věnovali lektoři prohlídce kostela sv. Mořice. Příjemná 

procházka zpět na kurii, kde lektory čekalo občerstvení a možnost 

vzájemných rozhovorů na téma služby lektora ve farnosti, umožnila 

letmou prohlídku centra Olomouce a potřebné nadýchání čerstvého 

podzimního vzduchu. Než se pak lektoři přesunuli ke sv. Anně slavit 

mši svatou na závěr svého setkání, domluvili se, kdo se ujme čtení 

Písma a přímluv při bohoslužbě slavené v rámci Dne arcidiecéze, 

uskutečněného k oslavě výročí 950 let obnovení olomouckého 

biskupství.                                                             www.ado.cz 

 

 

 

 

 

Dnes (v neděli 8. 12. 2013) se 

v našem kostele koná další 

Adventní koncert žáků a učitelů 

ZUŠ Morava. Věříme, že i Vy si 

najdete chvilku času a dokážete 

se v předvánočním shonu 

zastavit a načerpat sílu 

z duchovní hudby a textů.  

ZAČÁTEK KONCERTU JE  

V 17.30. 

Také letos Vás zveme  

na tradiční  

FRYŠTÁCKÝ ŽIVÝ BETLÉM,  
který se uskuteční 

ve středu 25. prosince od 

14.30 na náměstí Míru  

ve Fryštáku. 

Přijďte si i Vy společně s námi 

připomenout nejdůležitější 

okamžik našeho duchovního 
života – narození Pána Ježíše.  

http://www.ado.cz/planovane-akce/rok-viry-ukonci-verici-v-olomouci-dnem-arcidieceze
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       ADVENT V NAŠICH RODINÁCH 
Milé děti je to neuvěřitelné, ale už 

se nám opět blíží vánoce. A na 

vánoce se každý rok připravujeme 

po čtyři neděle a celé této době 

říkáme advent. Adventem začíná 

nový církevní rok, který bude 

tentokrát rokem rodiny. Co je to 

rodina – to asi víte? To jsou 

maminka, tatínek, sourozenci – 

jsou to vaši nejbližší. Rodin se 

bude týkat také naše adventní 

příprava na vánoce. 

Prvním úkolem bylo připravit si na 1. neděli adventní fotografii nebo 

obrázek vaší rodina na formátu A5 a zároveň se měla vaše rodina 

nahlásit v zákristii. 

O první neděli adventní, (1. prosince) po mši svaté v deset hodin 

proběhlo losování. Byly vylosovány vždy dvě rodiny, které mají za 

úkol se za sebe navzájem po celou dobu adventní modlit (stačí krátká 

modlitba dle vlastního uvážení a výběru). 

Aby rodiny viděly, za koho se modlí, dostanou během několika dnů 

domů příslušný obrázek nebo fotografii. 

Celá adventní příprava bude zakončena odpolední mší svatou na 

Štědrý den v 16 hodin, kdy v obětním průvodu ponesete obrázek 

(fotografii) rodiny, za kterou jste se celý advent modlili. 
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vzdělávací společností PROFIMA EFFECTIVE. 
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OHLÉDNUTÍ ZA DNEM ARCIDIECÉZE 
V sobotu 23. listopadu se v Olomouci uskutečnila krásná slavnost, 

které se zúčastnily asi tři tisícovky věřících z celé naší arcidiecéze. 

V tento den jsme si připomínali dvě události, které se každá svým 

způsobem dotýkají našeho života z víry: výročí 950 let od obnovení 

olomouckého biskupství a zakončení Roku víry, jenž byl vyhlášen pro 

celou církev v roce 2012 k příležitosti 50. výročí od zahájení Druhého 

vatikánského koncilu. Den arcidiecéze byl zahájen slavnostní mší 

svatou, kterou v zaplněné katedrále sloužil otec arcibiskup Jan 

Graubner. Po ní měli všichni poutníci možnost občerstvení a pak již 

následoval odpolední program složený z mnoha nabídek a možností, 

co navštívit a kam se podívat. V samotné katedrále se konal koncert 

vážné hudby, v sousední kapli sv. Anny byla možnost zúčastnit se 

moderované adorace, věřící si mohli prohlédnout arcidiecézní 

muzeum i reprezentativní prostory arcibiskupství. Den otevřených 

dveří probíhal rovněž v arcibiskupské kurii nebo na teologické fakultě, 

pro rodiny s dětmi byl připraven program v kněžském semináři, 

zájemci mohli rovněž navštívit prezentaci církevních škol, která se 

konala v ZŠ svaté Voršily, atd. Celý program byl pak v 16 hodin 

zakončen společnou adorací všech účastníků v katedrále. Ti, kteří se 

této akce účastnili (i naši fryštáckou farnost zastupovalo několik 

farníku), zde mohli zažít mimořádně radostnou a povzbudivou 

atmosféru jednoty ve víře, a není proto pochyb, že tato cesta do 

Olomouce skutečně stála zato. Velký dík patří všem organizátorům za 

zajištění celého programu a věříme, že tento Den arcidiecéze 

nezůstane jen pěknou vzpomínkou, ale přinese ve farnostech i své 

duchovní plody.         -vn-     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní mši svatou celebroval otec arcibiskup Jan Graubner. 

Foto: Mgr. Jana Hajdová 
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2014 - ROK RODINY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Před nedávnem skončil Rok víry, a nabízí se tak otázka, jestli  

i nový církevní rok, který právě nyní začíná, bude opět nějak 

tematizován? Inspiraci k zaměření letošního roku tentokrát přinesla 

známá světová organizace UNESCO, která rok 2014 vyhlásila Rokem 

rodiny. Téma rodiny chce v novém církevním roce zdůraznit nejen 

Svatý otec František, který se rozhodl ve dnech 5. – 19. října 2014 

svolat do Říma synodu o rodině, ale i naši čeští a moravští biskupové. 

Svědčí o tom mj. skutečnost, že koncem léta příštího roku se má 

konat ve Žďáru nad Sázavou národní pouť za rodinu, jejímž cílem je 

mj. také podpořit rodinu a manželské soužití v České republice, zemi, 

kde se v současné době rozpadá každé druhé manželství. Téma 

rodina není však aktuální jen na úrovni světové nebo národní církve, 

ale i v každé místní církvi – farnosti, a proto bychom chtěli i zde ve 

Farníčku informovat čtenáře o připravovaných akcích v Roce rodiny. 

Především však chceme všechny povzbudit zvláště v tomto roce k 

intenzivní modlitbě za naše rodiny a také ke společné modlitbě 

v rodinách. Vždyť právě modlitba je to, čeho je nejvíce potřeba a 

skrze co přichází do našich rodin Boží požehnání                        -vn-        

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY K LETOŠNÍMU ADVENTU 
Koncem listopadu byly spuštěny webové stránky tematicky zaměřené 

k letošní adventní době - www.ctyri-tydny.webnode.cz. 

Tyto stránky, které jsou společným projektem pastoračních center 

Arcibiskupství olomouckého, nabízejí nejrůznější podkladové 

materiály jak pro kněze, katechety, či animátory různých 

společenství, tak i pro každého věřícího. Najdete zde např. 

zpracovaný program pro pravidelné setkávání rodičů s dětmi během 

adventu, omalovánky pro děti zaměřené na evangelium z každé 

adventní neděle, náměty pro každodenní osobní modlitbu v adventní 

době pro každého, nebo adventní kalendář ve formě tapet na plochu 

PC či mobilního telefonu, atd. Věříme, že i tento malý projekt přispěje 

k hlubšímu a intenzivnějšímu prožití očekávání vánočních svátků, kdy 

se má Kristus narodit především v srdci každého z nás.              -vn-         

 

s použitím www.ado.cz připravil -vn- 
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CHUDÁ CÍRKEV PRO CHUDÉ 
Katolická církev by se podle papeže 

Františka měla reformovat. Svatý otec ji k 

tomu vyzval v dokumentu Evangelii 

Gaudium, ve kterém shrnuje úkoly a 

priority svého pontifikátu. Současně v 

něm naznačuje, jak by měla být církev 

reformována.  

Podle dosavadních komentářů by mělo jít 

pro katolickou církev o skutečnou 

revoluci. Papež chce realizovat to, co 

ohlašoval už krátce po svém zvolení, tedy 

chudou církev pro chudé. Církev podle něj 

musí jít na chudé periférie, aby mohla pomáhat nejpotřebnějším.  

K tomu je nutné ji decentralizovat a dát větší prostor biskupským 

konferencím. Papež také vyzývá církev k modernizaci. Je podle něj 

třeba měnit cíle, styl i metody evangelizace. Podle některých 

komentátorů dokument obsahuje i výzvu, aby mohli přijímat svátosti 

také rozvedení. Naopak celibát kněží, vysvěcení žen na kněze nebo 

umělé ukončení těhotenství zůstává i nadále tabu.  

Papež také v dokumentu uvádí, že nespoutaný kapitalismus je "novou 

tyranií". Vadí mu hlavně nespravedlivé rozdělení bohatství. "Peníze 

musí sloužit, a nikoli vládnout," říká papež. Vyzývá proto vlivné a 

mocné osobnosti světa, aby usilovaly o nápravu. Zdůraznil, že církev 

se na tento cíl musí zaměřit, musí myslet na ty nejchudší a hlavně 

sama musí jít příkladem. František prý dává přednost církvi, která má 

modřiny, je zraněná a špinavá, protože byla venku v ulicích. Papež v 

dokumentu také promlouvá ke kněžím. Mají otevřít kostely každému, 

zejména těm, kteří potřebují pomoc. Připomíná, aby se naučili 

naslouchat věřícím a byli trpěliví. Neměli by nudit zdlouhavými 

kázáními a jejich zpověď nemá být mučením. Evangelii Gaudium je 

druhým podobně rozsáhlým textem, který nový papež vydal. Prvním 

byla v červenci encyklika Světlo víry, kterou dokončoval po bývalém 

papeži Benediktu XVI. 

Více informací na www.radiovaticana.cz 

 

Papež František od svého zvolení do čela katolické církve, 

zdvojnásobil množství peněz, které se rozdělují jako almužny 

chudým. V rozhovoru s italskými médii to odhadl papežský almužník, 

arcibiskup Konrad Krajewski. Loni hlava církve rozdala celkem 6500 

almužen za více než jeden milión eur (tzn. přes 27 miliónů korun).  

Letos (za nového papeže Františka) to bude minimálně dvakrát tolik. 
Almužny se financují ze zvláštního fondu, kam míří výtěžek  

z některých papežských požehnání.  
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       ADVENT V NAŠICH RODINÁCH 
Milé děti je to neuvěřitelné, ale už 

se nám opět blíží vánoce. A na 

vánoce se každý rok připravujeme 

po čtyři neděle a celé této době 

říkáme advent. Adventem začíná 

nový církevní rok, který bude 

tentokrát rokem rodiny. Co je to 

rodina – to asi víte? To jsou 

maminka, tatínek, sourozenci – 

jsou to vaši nejbližší. Rodin se 

bude týkat také naše adventní 

příprava na vánoce. 

Prvním úkolem bylo připravit si na 1. neděli adventní fotografii nebo 

obrázek vaší rodina na formátu A5 a zároveň se měla vaše rodina 

nahlásit v zákristii. 

O první neděli adventní, (1. prosince) po mši svaté v deset hodin 

proběhlo losování. Byly vylosovány vždy dvě rodiny, které mají za 

úkol se za sebe navzájem po celou dobu adventní modlit (stačí krátká 

modlitba dle vlastního uvážení a výběru). 
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Slavnostní mši svatou celebroval otec arcibiskup Jan Graubner. 
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POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ  MORAVA 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

POZVÁNKA NA ŽIVÝ BETLÉM 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT PRAMENŮ 

FOS Prameny ve spolupráci 

s městem Fryšták a fryštáckou 

farností Vás srdečně zvou na  

XXXV. jubilejní Vánoční koncert 

paní učitelky Vlasty Kunstové,  

který se uskuteční 

ve čtvrtek 26. prosince 2013  

od 15 hodin v kostele  

svatého Mikuláše ve Fryštáku. 

Účinkují fryštácké soubory Prameny. 

Průvodní slovo: Mgr. Julie Dlabajová 

 

Koncert se koná pod záštitou starosty města Mgr. Lubomíra Doležela. 

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že doteky vánočních písní, 

koled a poezie Vám zpříjemní tento sváteční čas. 
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LEKTOŘI V OLOMOUCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již pojedenácté se v sobotu 26. října 2013 v prostorách arcibiskupské 

kurie v Olomouci sešli lektoři Božího slova z celé olomoucké 

arcidiecéze. Ačkoliv sobota spadala díky státnímu svátku do 

prodlouženého víkendu a zároveň do termínu voleb, přesto do 

Olomouce zavítalo 25 lektorů ze sedmi děkanátů a jedenácti farností. 

Mezi nimi i dva Františkové z Fryštáku - Mrázek a Odstrčil. 

Program toho dne byl velmi bohatý a zároveň poskytl příjemnou 

vyváženost. Hlubší seznámení se s „Předzpěvem sv. Cyrila ke 

čtveroevangeliu“ zvaným Proglas v interpretaci Martiny Pavlíkové a v 

myšlenkách P. Vojtěcha Kodeta odlehčila krátká procházka do kostela 

sv. Mořice. Zde se zase četlo z knihy Zjevení sv. Jana v doprovodu 

varhanní improvizace svatomořického varhaníka Karla Martínka. Čtení 

začátku a závěru Zjevení si připravil lektor z Fryštáku, ing. František 

Odstrčil (čtení v doprovodu varhan bylo generální zkouškou na sobotu 

23. listopadu pro Den arcidiecéze, ve kterém bude toto čtení zahrnuto 

v odpoledním programu právě v kostele sv. Mořice). Dvacetiminutový 

poslech úryvku z Nového zákona doplněného hudbou otevřel 

posluchačům další „vrátka“ k hlubšímu vnímání Božího slova. Poté se 

skupina lektorů přemístila na kůr, kde s výkladem místního varhaníka 

mohla vidět unikátní varhany Michala Englera z 18 století, které nejen 

co do velikosti, ale i co do kvality patří mezi nejlepší v Evropě. Další 

půlhodinu věnovali lektoři prohlídce kostela sv. Mořice. Příjemná 

procházka zpět na kurii, kde lektory čekalo občerstvení a možnost 

vzájemných rozhovorů na téma služby lektora ve farnosti, umožnila 

letmou prohlídku centra Olomouce a potřebné nadýchání čerstvého 

podzimního vzduchu. Než se pak lektoři přesunuli ke sv. Anně slavit 

mši svatou na závěr svého setkání, domluvili se, kdo se ujme čtení 

Písma a přímluv při bohoslužbě slavené v rámci Dne arcidiecéze, 

uskutečněného k oslavě výročí 950 let obnovení olomouckého 

biskupství.                                                             www.ado.cz 

 

 

 

 

 

Dnes (v neděli 8. 12. 2013) se 

v našem kostele koná další 

Adventní koncert žáků a učitelů 

ZUŠ Morava. Věříme, že i Vy si 

najdete chvilku času a dokážete 

se v předvánočním shonu 

zastavit a načerpat sílu 

z duchovní hudby a textů.  

ZAČÁTEK KONCERTU JE  

V 17.30. 

Také letos Vás zveme  

na tradiční  

FRYŠTÁCKÝ ŽIVÝ BETLÉM,  
který se uskuteční 

ve středu 25. prosince od 

14.30 na náměstí Míru  

ve Fryštáku. 

Přijďte si i Vy společně s námi 

připomenout nejdůležitější 

okamžik našeho duchovního 
života – narození Pána Ježíše.  

http://www.ado.cz/planovane-akce/rok-viry-ukonci-verici-v-olomouci-dnem-arcidieceze
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – ALTÖTTING (NĚMECKO) 
V dalším putování po nejznámějších poutních místech Evropy tentokrát 

zavítáme do sousedního Německa. Malé bavorské město Altötting je 

známé svou „Gnadenkapelle“ (Kaplí zázračného obrazu), která je 

jednou z nejčastěji navštěvovaných svatyní v Německu. 

Altötting je někdy nazýván srdcem 

Bavorska. Spravedlivě, kvůli své 

více než tisícileté historii a poloze 

uprostřed starého bavorského 

vévodství, ale také kvůli svému 

významu jako centrum víry a 

národní zbožnosti. Altötting oslavil 

500 let mariánského poutnictví v 

roce 1989. Přesto jeho historie sahá 

tisíce let do minulosti.  

Při výkopech na Altöttingském náměstí Kapellplatz v letech 1983/84 

byly archeology odhaleny stopy osídlení, které sahají až k mladší době 

kamenné. Co zde lidé v této době dělali, zda toto místo již tehdy bylo 

kultovním místem, bohužel nevíme. Také římská minulost, jak ji popsal 

bavorský historik Aventinus v Altöttingu, zůstává pouze pověstí. První 

písemné prameny o Altöttingu sahají do roku 748 (pod jménem 

„Autingas“ v latinské formě „ötting“). Jméno údajně vyplynulo z názvu 

Oto, bavorského vůdce kmene, který se zde jako první usídlil.  

V roce 1228 vévoda Ludwig z Wittelsbachu nechal na místě původní 

baziliky postavit nový kostel v románském stylu. V roce 1489 se podle 

zprávy dvou svědků stal zázrak, který způsobil, že se Altötting stal 

poutním místem, kam začaly proudit tisíce poutníků z celé Evropy. 

Posvátný obraz „Panny Marie v Oktogonu“ vznikl už v roce 1300 v 

Oberrheinu nebo v Brugundsku a byl vyřezán z lipového dřeva. V roce 

1330 byl přemístěn do Altöttingu. Mezi lety 1499 a 1511 vznikl na 

místě románského chrámu dnešní gotický kostel. Po celá staletí zůstal 

Altötting poutním místem především německého národa, ale stal se 

také cílem poutníků a místem setkávání významných politiků. Jako 

poutníci sem přišli císařové a králové, vévodové a kurfirstové a také 

dva papežové. V době 30. leté války svěřil bavorský kurfirst Maximilian 

osud svůj i své země v dopise, který napsal svou krví, právě Matce Boží 

v Altöttingu. V roce 1681 se zde setkali císař Leopold I. a bavorský 

kurfirst Emanuel k modlitbě a po politických jednáních zde vytvořili 

svazek tzv.„Altöttingská aliance“, která sem byla v boji proti Turkům 

přenesena z Vídně. Zajímavostí je i to, že vládci Bavorska po smrti 

nechávali své srdce pohřbít ve stříbrné urně v Oktogonu Altöttingské 

kaple. V současnosti navštíví toto významné německé poutní místo více 

než milion lidí ročně a jedním z nedávných významných poutníků byl 

také bývalý „německý“ papež Benedikt XVI.                                                          

              -pn- 
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                                                        FRYŠTÁCKÁ  SVATOHUBETRSKÁ MŠE 
 

   

 

 

 

 

 

 

Stejně jako se už stala novodobou tradicí dožínková „děkovná mše 

svatá za dary země“ scházejí se kolem svátku patrona všech myslivců 

svatého Huberta v našem kostele nejenom věřící, ale také přátelé lesa 

a myslivosti na slavnostní „Svatohubertské mši“. V několika posledních 

letech ji doprovází svou „loveckou hudbou“ trio Holešovských trubačů. 

I letos ve slavnostně vyzdobeném kostele jsme mohli slyšet tuto 

troubenou mši svatou a byl to jako vždy krásný zážitek.  

 

 

 

 

 

Svatý Hubert pocházel ze šlechtické rodiny v Akvitánii (ve Francii) a žil 

na přelomu 7. a 8. století. Po osobní tragédii, kterou byla smrt 

manželky při porodu jejich syna, se podle legendy vypravil na lov. Byl 

právě Velký pátek. "Při lovu v přírodě jej velmi oslovilo nečekané 

setkání s jelenem, který měl mezi parožím zářící kříž. A promluvil k 

němu nadpřirozený hlas, který se jej zeptal: ´Huberte, proč stále lovíš 

a honíš zvěř. Je na čase, abys začal hledat mě, který se za Tebe 

obětoval". Po tomto zážitku se Hubert rozhodl stát knězem. Víc než 10 

let mu v tom pomáhal maastrichtský biskup Lambert. Později se 

Hubert stal jeho nástupcem v biskupském úřadě. Svatého Huberta má 

za svého patrona a také za vzor myslivecký řád, který už v roce 1695 

založil František Antonín hrabě Špork.                 

             -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  
Drazí, jsme na začátku adventní doby. Ta ale není zas až tak dlouhá, 

abychom se těžkopádně rozmýšleli, jak ji prožít. Každé úterý, čtvrtek 

a sobotu jsou roráty, zdánlivě obyčejné mše svatá, ale všichni cítíme, 

že v nich je něco víc než jen „běžná“ mše. Je zde prvek 

mimořádnosti, výjimečnosti, prvek očekávání a naděje – Bůh je 

blízko. Jsou křesťané, kteří formulují složité životní plány, jak 

světského tak duchovního charakteru. A najdou se i vychovatelé, 

kteří nabízejí podrobné, puntičkářské návody, jak žít, ale často se v 

nich vychovatelé i sami mladí ztratí. Teolog D. Bonhoffer všechno 

zjednodušuje životním programem: „Modlit se a kázat mezi lidmi to, 

co je správné. Trochu moc jednoduché, namítli by někteří 

intelektuálové a „osvícení křesťané.“ Naopak, je to náročný program. 

Stačí si to zkusit a udělat si v něm obrázek, abychom si povšimli, že 

věci na pohled nejjednodušší, jsou velmi těžké, má-li je člověk 

uskutečnit. Děkuji dětem i rodičům za prožití rorátních mších svatých, 

děkuji dobrým ženám, které dětem zajišťují snídani na faře. Přeji 

všem Vám požehnaný Advent a krásné Vánoce.   Váš otec Miroslav. 

 

PODĚKOVÁNÍ  
Ekonomická rada farnosti děkuje všem dárcům za příspěvky na  

II. etapu opravy střechy našeho farního kostela svatého Mikuláše. 

S radostí oznamujeme, že také díky Vašim darům a dotacím 

Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje a města Fryštáku se podařilo 

uhradit všechny finanční závazky, vyplývající z průběhu letošní 

rekonstrukce (přední části střechy). V současné době už jsou opět 

zaslány žádosti o dotaci na výše uvedené organizace a začala také 

další část rozsáhlé sbírky. Věříme, že i nadále budete stejně štědří, 

aby se dílo na dokončení rekonstrukce střechy fryštáckého kostela 

mohlo v roce 2014 zdárně dokončit. Už předem všem vyslovujeme 

srdečné Pán Bůh zaplať za vaše dary.                                    -red- 

 

O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 Tlustí lidé žijí kratší dobu, ale jedí déle 

 Trvalo miliony let, než se z opice stal člověk - alkohol to dokáže 

opačně za kratší chvíli 

 Ve víně je pravda, ale kdo ví, v kolikáté láhvi 

 Víno je zrádce – nejdřív je přítelem a potom nepřítelem 

 Ve víně je pravda, ale při pivě se také dobře kecák 

 Ve víně je sice pravda, ale záleží na množství 

 Všechny houby jsou jedlé, ale některé jen jednou 

 Voda není dobrá ani v gumákách 

 Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu 

 Víno, ženy, zpěv, slaneček, acylpyrin…a už tu máme Nový rok 
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                                                              KALENDÁRIUM PROSINEC 2013 
  1.12. 1.neděle adventní 

  6.12. Památka svatého Mikuláše  

  7.12. Památka svatého Ambrože 

  8.12. 2.neděle adventní 

13.12. Památka svaté Lucie 

14.12. Památka svatého Jana od Kříže 

15.12. 3.neděle adventní 

22.12. 4.neděle adventní 

24.12. Štědrý den 

25.12. Boží hod vánoční 

26.12. Svátek svatého Štěpána 

27.12. Svátek svatého Jana, apoštola 

28.12. Svátek svatých Mláďátek 

29.12. Svátek svaté Rodiny 

31.12. Silvestr – konec občanského roku 

 

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2013  
22. 12. – 4. neděle adventní  8.00 a 10.00 

24. 12. – Štědrý den    16.00  

(mše sv. pro děti a rodiče) 

      22.00  

(zpívaná půlnoční mše sv.)  

25. 12. – Hod Boží Vánoční   8.00 a 10.00 

25. 12.  – ŽIVÝ BETLÉM                        14.30 – náměstí Fryšták 

26. 12. – Svátek sv. Štěpána  8.00 a 10.00 

29. 12. – Svátek svaté Rodiny  8.00 a 10.00 

31. 12. – Silvestr    17.00 (děkovná mše sv.) 

1. 1.     – Slav. Matky Boží Panny Marie 8.00 a 10.00 

 

 
PŘÍLEŽITOST K VÁNOČNÍ SVATÉ ZPOVĚDI 

 
 

sobota 

 

21.12. 

 

16.00 – 18.00 

 

P. Miroslav Dibelka 

 

neděle 

 

22.12. 

 

  15.00 – 17.00 

 

P. Jan Komárek 

 

 

pondělí 

 

 

23.12. 

 

 10.00 – 12.00 

 

P. Max Dřímal 

 

 15.00 – 17.00 

 

P. František Bezděk 

 

Na Štědrý den se zpovídat nebude. 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KŘÍŽOVKA NA PROSINEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vánoce by měly být častěji, aby….viz tajenka 

Vodorovně: A. Slovenská řeka, část nohy, součást stroje. – B. I. DÍL TAJENKY. 
– C. Čas, sestra otce, slovní pomoci, obloha. – D. Druh papouška, silný provaz, 
povzdech, čokoládový dort, zbraň husitů. – E. Předložka, výbušnina, jehličnatý 
strom, druh planety, čínské ženské jméno. – F. Léky povzbuzující chuť k jídlu, 
ženský hlas, proud, latinsky „kláda“. – G. Jméno Urbánkové, součást zámku, 
místo (hovor.) náplň teploměrů. – H. Bavorská řeka, II. DÍL TAJENKY, 

posvátný zákaz. – I. Hořejší část vozu, projev přízně, SPZ Tábora, mražená 
pochoutka. 
Svisle: 1. Jméno Zátopkové, slovensky „nikdo“. – 2. Oplocený lesík, svalovina. – 

3. Vodní živočich, Evropan. – 4. Italské město, italská měna, chem. značka 
rubidia. – 5. Polévkové koření, SPZ Kutné Hory. – 6. Ženské jméno, svobodný 
statek. – 7. Nealkoholické pivo, průhledná hmota. – 8. Srbské město, německy 
„úřad“, Česká národní rad (zkr.). – 9. Dehet, pes, číslovka. – 10. Mohamedův 

rádce, úspěšný český film (Svěrák). – 11. Paní, druh pokrmu. – 12. Okorávat, 
druh kovu. –13. Ukazovací zájmeno, citoslovce rachocení, ona. – 14. Vesnice, 
jedovatý hřib. – 15. Nespokojenec, přezdívka Zuzany Bubílkové. – 16. Epopej, 
citoslovce klepnutí. 
Nápověda: F. Trabs, 8. Ada, 10. Anas.  Tajenka z minula: písnička zlo zahání 

                                                                   připravil František Záloha 
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Redakce Farníčku přeje  
Všem klidný a pokojný Advent  

a radostné prožití vánočních svátků.   
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