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OSMISMĚRKA NA DUBEN  

Vzpomínáme na …viz tajenka (18 nevyškrtaných písmen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIRN  FIALA  FANFAN FRANCIE 

FALEŠ  FLAUŠ FARAON FANFRNOCH 

FARÁR FÓLIE  FIALKA FLAŠINET 

FANDA FRANK FLANEL FRANTIŠEK 

FAJKA  FRIGA FRONTA FRAZEOLOG 

FARMA FRGÁL FANFÁRA 

FATRA FRUTA FIFLENA 

FERDA FUTRA FILARIE 

FIRMA   FRANCEK 
 

Tajenka z minula: jací jsme takové budou i naše děti.                      
 

         Připravil František Záloha                                             
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Probíhá závěrečná etapa opravy 
střechy našeho farního kostela.  

 
 

F K E Š I T N A R F I A L K A 

CH A N U A K G T F E A R Á E R 

O F Ř A M I E E I R A L I F Á 

N L E L R N I C A D G C E A F 

R A N F I F L E N A N Á T Š N 

F N O Š F L Ó A O A T U L F A 

N E A L A I F A R Á R N I U F 

A L R A M R A F S F R F O T N 

F R A Z E O L O G I E P I R A 

J Á F A J K A K F A A R T A F 

 

Všem čtenářům Farníčku přejeme  
radostné prožití velikonočních svátků.  

mailto:farnicek@post.cz


 

 

 

 

 

 

 

V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. 

růžence. Ve slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – 

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

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

Podobně sv. růženec je modlitbou krásnou, kterou 

věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je též 

modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 

oechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. 

Přesto co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba 

sv. růžence už mnohé vyprosila. 

 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 

famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 

Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 

ji připravovali. 

 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 

biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 

Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 

potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 

vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 

svou láskou je Světlo pro každého člověka. 

 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 

Marii. 
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DUCHOVNÍ SLOVO  
Historie Ježíšova života nekončí potupnou 

smrtí a smutečním pohřebním průvodem. 

Kdyby se tak bylo stalo, křesťanství by 

bylo nejsmutnějším náboženstvím na 

světě. V Ježíšově příběhu jsou za 

ukřižováním ještě dvě radostné kapitoly: 

slavné zmrtvýchvstání a odchod do nebe. 

Sv. Pavel píše v listě do Korintu: „Bůh 

vzkřísil Pána a vzkřísí i nás svou mocí.“ 

Ježíš vstal, i my vstaneme. Bůh nás 

nenechá ležet v prachu ponížení (smrti). 

Vzkřísí nás ke slávě. Vstaneme a vrátíme se domů, do vlasti, k Otci. 

Poslední věta našeho života nebude znít zemřel jsem, nýbrž budu 

vzkříšen. Pro tuto krásnou naději, dokonce jistotu, je křesťanství 

nejradostnějším náboženstvím. V tomto měsíci dubnu budeme mít 

opět příležitost prožít události Ježíšovy smrti a vzkříšení a tedy i náš 

vztah k těmto událostem. Prosím, pozvěte k prožívání těchto 

významných dnů s jejich liturgií i svou rodinu a známé. Udělejte si ve 

Svatém týdnu dostatek času na Pána, ať nás může co nejhlouběji 

zasáhnout svým utrpením, svou obětí, ale především svou mocí  

a láskou. Jeho láska a milosrdenství jsou nesmírné. V době nejistot 

lidských potřebujeme jistotu Boží blízkosti a Jeho přízně.  

Požehnané svátky velikonoční Vám všem přeje otec Miroslav. 

 

POZVÁNKA NA KONCERT 
Zveme Vás na koncert nazvaný CHRISTUS FACTUS EST, který se 

uskuteční na Květnou neděli (13. dubna) od 15.45 v našem farním 

kostele. Uslyšíte varhanní hudbu starých mistrů a gregoriánské 

chorály provázené úryvky z knihy Zahrada Mariánská Julia Zeyera. 

V programu se představí Antonín Jeroným Molek, na varhany 

zahraje Jiří Šón a pořadem Vás provede František Odstrčil. 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Čím oko napaseš, tím břicho nenaplníš. 

* Čí chleba jíš, toho píseň zpívej. 

* Čisto má být, i když nikoho nečekáme. 

* Člověk by neměl zestárnout, dokud nezmoudří. 

* Čím srdce nadchnuto, tím ústa přetékají. 

* Dej krávě do držky, ona ti dá do dížky. 

* Drž se, ševče, svého kopyta. 

* Dobré je i v pekle mít přítele. 

* Děvče do dvanácti češ, do šestnácti střez a po šestnácti děkuj 

   tomu, kdo vybere dceru z domu. 

* Dobrý kůň i ve stáji kupce najde. 

 

 

 

FARNÍČEK  4/14                         - 11 - 

                                                                  KALENDÁRIUM DUBEN 2014 
  6.4. 5.neděle postní 

13.4. Květná neděle 

17.4. Zelený čtvrtek 

18.4. Velký pátek 

19.4. Bílá sobota 

20.4. Zmrtvýchvstání Páně 

21.4. Pondělí velikonoční 

23.4. Svátek svatého Vojtěcha 

25.4. Svátek svatého Marka 

27.4. 2.neděle velikonoční 

 

POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2014 
13. 4. Květná neděle   8.00 a 10.00 

17. 4. Zelený čtvrtek   18.15 

18. 4. Velký pátek   18.15 

19. 4. Bílá sobota   20.00 

20. 4. Zmrtvýchvstání Páně  8.00 a 10.00 

21. 4. Velikonoční pondělí   8.00 

 

NOVÝ ČASOPIS O PAPEŽI FRANTIŠKOVI 
S časopisem věnovaným jen 

papeži Františkovi přišlo v prvním 

březnovém týdnu na trh 

vydavatelství Mondadori, které 

patří do mediálního impéria 

bývalého předsedy italské vlády 

Silvia Berlusconiho. Il Mio Papa 

(Můj papež) bude vůbec prvním 

týdeníkem na světě věnovaným 

výhradně Františkovi. Bude vždy 

informovat o týdenních aktivitách 

265. nástupce Petra v čele 

katolické církve – o jeho 

setkáních, závazcích, proslovech, 

poselstvích a audiencích. Má také 

přinášet články o lidech a 

skutečnostech, jež inspirují papeže 

v práci, ale také různé zajímavosti  

a fotografie. Bude v něm prý i místo pro příspěvky čtenářů v podobě 

dopisů, básní a jiných výtvorů. V každém čísle rovněž čeká dárek - 

papežův plakát doprovázený citací jeho nejdůležitějšího výroku týdne. 

Cena nového časopisu je stanovena na 50 centů (asi 14 korun), 

vycházet však zatím bude pouze v Itálii.                           
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – SINJ (CHORVATSKO) 
Dnes přinášíme další místo naší společné cesty po nejznámějších 

křesťanských poutních místech Evropy. Tentokrát nás čeká výlet skoro 

až k Jadranu …do Chorvatska. Představíme Vám poutní místo Sinj. 

Sinj je město v centru kraje zvaného Dalmatské 

Záhoří (Dalmatinska Zagora), v srdci Cetinjského 

kraje (asi 30 km severovýchodně od Splitu). V 

rámci komplexu františkánského kláštera se 

nachází jedno z nejuctívanějších míst země, kostel 

Matky Boží Sinjské (Gospa Sinjska). Úcta k Panně 

Marii Sinjské je spojena se zázračnou Mariinou 

pomocí obráncům města Sinj při tureckém 

obležení v roce 1715 a jejich konečném vítězství 

proti turecké přesile. (trochu to připomíná náš 

Svatý Hostýn – u nás to nebyli Turci, ale Tataři).  

Kostel zasvěcený Panně Marii z konce 17. století 

byl několikrát poničen, ale vždy se jej podařilo obnovit. Jeho klenotem 

je zázračný obraz Matky Boží Sinjské (viz obrázek), vzácná benátská 

práce ze 17. století, jejíž nádherné zarámování tvoří skvostné šperky 

darované věřícími Matce Boží. Ve zdejším klášteře je uchováno mnoho 

cenných děl a exponátů z různých oborů. Hlavních oslav Matky Boží 

Sinjské dne 15. srpna se pravidelně účastní i sto tisíc věřících. Tato 

pouť se koná v návaznosti na proslulou rytířskou soutěž Sinjskou alku, 

která probíhá vždy první neděli v srpnu a je každoroční oslavou 

vítězství nad Turky. (při ní se slavnostně odění jezdci – rytíři- pokoušejí 

za jízdy zasáhnout svým kopím malý kroužek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Sinj bylo vystavěno okolo starověké pevnosti, která byla až do 

začátku 18. století v držení Turků (Osmanů), a františkánského kláštera 

s kostelem Panny Sinjské Gospa Sinjska, který je po mnoho let 

poutním místem. 

             -pn- 
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MINISTRANTSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ V KAŠAVĚ 
Jak chutná tolik nepopulární bramborová 

radost zažili naši ministranti na 

„interděkanátním“ florbalovém turnaji 

v Kašavě v sobotu 22. března. Bohužel 

měli složitější úlohu než v předešlých 

letech, kdy v nejmladší kategorii dokázali 

tento turnaj vyhrát. Letos nastoupili mezi 

konkurenty pátých až devátých tříd a sám 

osobně se přiznávám, že jsem tajně doufal 

alespoň v co nejmenší gólové příděly. Jak 

jsem se hluboce mýlil, naznačil hned první 

zápas proti ministrantům z Hošťálkové. Naši kluci měli navrch a 

pěkným golem Marka Odstrčila a proměněným sólem Ondry Zelinky si 

hlídali vývoj utkání. Bohužel nedisciplinovanost (hráli jsme ze všech 

týmů bezkonkurenčně nejvíce času o jednoho hráče v poli méně 

v celém turnaji) nabídla soupeři nejprve výsledek korigovat a později 

také srovnat. A tak první zápas v naší čtyřčlenné skupině skončil 2:2. 

Do dalšího utkání jsme udělali změnu na pozici brankáře. Mirek Fuksa 

šel do pole, Dominik Němec nasadil brankářskou masku a tento 

taktický krok se vyplatil. Zatímco Mirek v obraně znepříjemňoval 

útočníkům Valašské Polanky jejich útočné nájezdy, Dominik se 

vyznamenával v brance a kvalitními zákroky udržel čisté konto. 

Bohužel žádný gól nedalo ani naše mužstvo, a tak zápas skončil bez 

branek. Bylo jasné, že až poslední zápas ve skupině s týmem Horního 

Lidče rozhodne, o které místo budeme nakonec bojovat. Zápas to byl 

dlouho dramatický, dobře jsme věděli, že jen výhra nám zajistí postup 

z prvního místa (a boj o celkové prvenství). V závěru utkání se nám 

díky ostrostřelcům Ondrovi Zelinkovi a Marku Odstrčilovi podařilo 

strhnout zápas na naši stranu a konečný výsledek nám zaručoval boj o 

celkové zlato nebo minimálně o bronz. Jak sport umí být krutý, nám 

ukázal poslední zápas našich konkurentů. Valašská Polanka 

v posledních vteřinách zápasu dala potřebný třetí gól a poslala naše 

ministranty k zápasu o 3. místo. Tým Francovy Lhoty si na nás věřil, 

ale my jsme jim nechtěli dát opravdu nic zadarmo. Kluci srdnatě 

bojovali a díky přesné střele perfektně hrajícího Kuby Kočendy jsme 

dlouho živili naději na úspěch. Bohužel v závěru hráči Lhoty přece jen 

našli odpověď a zápas vyrovnali. Tak přišly na řadu nájezdy. Bylo 

jasné, že proti urostlému brankáři soupeře to bude velmi náročné. 

Dominik předvedl dobré zákroky, Markovi se podařilo vstřelit gól, ale 

přece jen nás soupeř v nájezdech udolal. A tak na nás zbyla „pouze“ 

bramborová medaile, ale především jsme prožili pěkný den plný 

sportovního klání. Všem klukům velký dík za perfektní reprezentaci 

naší farnosti a pevně věřím, že příště už vám tu medaili opravdu 

přivezeme!                                                                           -fn-                

 

 

  

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 
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ZEMŘEL EMERITNÍ LUKOVSKÝ FARÁŘ – P. VÁCLAV DIVÍŠEK 
V pátek 28. března jsme se v Lukově 

rozloučili s dlouholetým duchovním 

správcem tamní farnosti P. Václavem 

Divíškem, kterého si Pán k sobě povolal 19. 

března 2014 v požehnaném věku 94 let.  

P. Divíšek se narodil 4. února 1920 

v Čechách – v obci Rovina, okr. Sedlčany. 

Studoval na jezuitském gymnáziu v Praze. 

Původně chtěl být lékařem, ale když si 

uvědomil, že lékař často jen konstatuje smrt, zatímco kněz může 

nemocného připravit na věčný život, rozhodl se pro kněžství. Kněžské 

svěcení přijal v katedrále sv. Víta v Praze v roce 1944. Poté působil 

v několika farnostech pražské diecéze. Již v roce 1950 byl však zatčen 

a ve vykonstruovaném procesu odsouzen k dvanácti letům žaláře za 

údajnou velezradu. Během vězení pracoval také v uranových dolech. Na 

pobyt ve vězení však vzpomínal rád, protože jej sdílel spolu s dalšími 

kněžími, s nimiž měl tak možnost se povzbuzovat a především se 

společně modlit. Propuštěn byl na amnestii v roce 1960, avšak se 

zákazem výkonu kněžské služby na deset let. Začal proto pracovat jako 

dělník u vodařů. V duchovní správě opět působil od roku 1969, avšak 

v roce 1988 mu byl znovu odňat státní souhlas ke kněžské službě. 

Z Čech proto odjel na Moravu, do Luhačovic, kde tajně vypomáhal 

v tamní duchovní správě. Odtud v roce 1990 odešel do Štípy k 

Milosrdným sestrám sv. Kříže a ještě téhož roku byl ustanoven farářem 

v Lukově. Zde už zůstal až do své smrti: nejprve jako duchovní správce 

farnosti a později na trvalém odpočinku. Otec Divíšek byl příkladem 

celoživotní odevzdanosti ve službě Kristu (letos v červnu by oslavil 70 

let kněžství) a své okolí inspiroval svou veselou náladou a osobitým 

humorem. Prezident Arcidiecézní charity Praha P. Vojtěch Eliáš, který 

se s otcem Divíškem loučil za pražskou arcidiecézi, vzpomínal jednu 

historku, kdy ještě za dob komunismu otce Václava jednou sebrala 

policie přímo z průvodu Božího Těla – i s monstrancí. Otec Václav pak 

v policejním autě pronesl: „Tak vidíš, Pane Ježíši, jak jsme dopadli…“ 

Otec arcibiskup Jan Graubner, který byl hlavním celebrantem pohřební 

mše svaté, zase vzpomínal velkou obětavost a štědrost P. Divíška, za 

jehož působení byl opraven kostel i celá fara a byly také pořízeny nové 

zvony – to vše i díky penězům, které otec Václav dostal jako 

odškodnění za své nespravedlivé věznění v padesátých letech.  

P. Václav Divíšek byl po pohřebních obřadech uložen do kněžského 

hrobu na lukovském hřbitově, kde bude očekávat vzkříšení a život 

budoucího věku… 
S použitím www.apha.cz a www.pribehy20stoleti.cz připravil  -vn-            
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                        NOC KOSTELŮ 2014  

Noc má magickou silu. S potemnělou 

oblohou pomalu odchází ruch, shon i 

starosti všedního dne. Nastává čas 

zklidnění. Vše ozařuje jen světlo 

pouličních lamp, měsíce a hvězd. Svým 

kouzlem a tajemností nabízí noc prostor 

pro myšlenky, pro ztišení, pro otevření 

duše. Stejně jako prostor křesťanského 

chrámu. S nápadem spojit oba tyto 

prostory v jeden celek a otevřít tak brány 

kostelů uprostřed noci široké veřejnosti, 

přišli v roce 2005 ve Vídni, kde také pod 

názvem „Lange Nacht der Kirchen“ 

proběhla první Noc kostelů.  

V následujícím roce se přidaly i další evropské země. V roce 2009 

zaujal tento nápad i pořadatele v České republice. Zájem veřejnosti 

předčil hned napoprvé očekávání. A tak se Noc kostelů postupně 

rozběhla do dalších a dalších farnosti. V loňském roce už bylo v ČR 

zapojeno celkem 939 kostelů, ve kterých mohli zájemci shlédnout na 

5000 připravených programů. Pořadatele napočítali více jak 300 000 

návštěvnických vstupů. 

Noc kostelů má být možností nezávazného přiblížení a setkání s 

křesťanstvím, prostorem pro netradiční setkávaní a rozjímání lidí, nocí 

plnou lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Noc 

kostelů je určena pro nejširší veřejnost, kdy se kostely prezentují 

jako významná a nedílná součást společenského života všech 

obyvatel daného regionu. Ve zvláštní atmosféře, kterou Noc kostelů 

vytváří, se spojují tradiční hodnoty křesťanství prostřednictvím 

mluveného slova, hudby, umění a zážitku. I v letošním roce Noc 

kostelů opět proběhne v řadě měst, vesnic a církevních farností po v 

celé Evropě. Tentokrát pod společným mottem „Nechť jsou světla na 

nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, 

dnů a let“ (Srov. Gen. 1,14). 

Ve společenství rodiny ostatních přihlášených kostelů nebude chybět 

ani kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku. Noc kostelů se uskuteční dne 23. 

5. 2014. Pro všechny návštěvníky opět připravujeme na tento večerní 

čas bohatý kulturní program. S jednotlivými body programu Vás 

seznámíme v příštím vydání Farníčku. Informace o programu Noci 

kostelů v jednotlivých městech a obcích můžete také najít na adrese 
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Přijďte i Vy pootevřít tajemnou bránu chrámu – nechť magická noc ve 

svitu hvězd opět vydá svá tajemství.                                    –FOFR- 

 

 

 

 

 

Kostel sv. Mikuláše 

23. 5. 2014 

18.15 

http://www.apha.cz/
http://www.pribehy20stoleti.cz/
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DUCHOVNÍ OBNOVA ZA UZDRAVENÍ S OTCEM MANJACKALEM  
MOTTO: “ HLE, VŠECHNO TVOŘÍM NOVÉ“ (ZJ 21,5) 

Srdečně Vás zveme na třídenní Duchovní obnovu vedenou otcem 

Jamesem Manjackalem, charismatickým katolickým knězem z 

Indie, která se uskuteční 6. – 8. června 2014 na veletržním 

výstavišti v Brně. Duchovní obnova se uskuteční pod záštitou 

brněnského děkana Mons. ThLic. Václava Slouka. Jedná se o 

výjimečnou a zároveň jedinou duchovní obnovu s otcem Jamesem v 

České republice. Při této duchovní obnově zažijete opravdové Letnice! 

Věřící budou občerstveni na duchu a posíleni ve své víře. Hledajícím 

(těm co nejsou spokojeni se svým zdravím, vztahy, společenskou 

morálkou, apod.) bude předáno osobitým způsobem jasné poselství. 

Otec James ukáže životní cestu připravenou pro každého z nás – vede 

k lásce, zdraví, radosti, pokoře a spokojenosti.  

To vše v moci a síle Ducha Svatého. 

Otec James Manjackal se narodil 18. dubna 1946 

v Kerale v jižní Indii a na kněze byl vysvěcen 23. 

dubna 1973. Je členem řádu Kongregace 

misionářů sv. Františka Saleského (M.S.F.S.). 

Byl univerzitním profesorem. Vykonal mnoho 

evangelizačních cest po více než 86 zemích 

celého světa, kde konal exercicie, pořádal 

konference, vedl bohoslužby s modlitbami za 

uzdravení a organizoval evengelizační semináře. 

Nyní pobývá v Mnichově a pokračuje v misijní 

činnosti mezi křesťany a nekřesťany v mnoha 

zemích Evropy. Mimořádná je jeho evangelizační 

služba v Perském zálivu při konverzi muslimů  

ke křesťanství. Je autorem mnoha knih, básní a článků. 

PROGRAM 
Záhájení: pátek 6. června 2014 v 9.00 hod. 

Ukončení: neděle 8. června 2014 v 18.00 hod. 

Program dne bude vždy ukončen adorací a mší svatou spojenou s 

modlitbou otce Jamese. Z důvodu komplexnosti tématického obsahu 

programu duchovní obnovy, který chce otec James Manjackal 

účastníkům předat, je nutné přihlásit se předem na všechny dny 

duchovní obnovy. Po všechny dny konání duchovní obnovy bude v 

čase promluv a modlitby zajištěno hlídání dětí od 5 let. 

INFORMACE 
Veškeré informace k možnosti ubytování, stravování a dalším 

organizačním věcem zašleme přihlášeným v měsíci dubnu emailem. 

Naleznete je také na stránkách www.duchovniobnova.cz,  

tel.: 725062300, 607 213 617, e-mail: info@duchovniobnova.cz 

                                                                  -lk- 
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                                                CO JE NÁPLNÍ A ÚČELEM POSTNÍ DOBY?  
Co a proč v postní době dělat?  
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člověk sjednocením s Kristem skrze křest. Není potom divné, že 

jedním z hlavních úkolů postní doby je vyvrcholení přípravy 
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Bohu, nechat se Bohem milovat a v síle této lásky se pak vydávat po 
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dobro. V této perspektivě lze pak slavit svátost pokání, jakožto 

zásadní bod cesty obrácení pokřtěného člověka. 

          www.pastorace.cz 

 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 
 
13.4.  Květná neděle  15 – 17 hod. O. Jan KOMÁREK 

 

14. 4. pondělí      15 – 17 hod. O. František BEZDĚK 

 

15. 4. úterý       16 – 18 hod. O. Max DŘÍMAL 

 

16. 4. středa      16 – 18 hod. O. Miroslav DIBELKA 

 
 

 

 

 

http://www.duchovniobnova.cz/
mailto:info@duchovniobnova.cz
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ROK (RODINY) S PAPEŽEM FRANTIŠKEM  

„Rodina je společenstvím života se svébytnou soudržností a zakládá 

se na manželství, které je první svátostí lidství, řekl Svatý otec.  

„V manželství se člověk plně, bezvýhradně a nezištně vydává, aby 

sdílel dary anebo se jich vzdával v důvěře v Boží prozřetelnost. Této 

zkušenosti se mohou dnešní mladí lidé naučit od svých rodičů  

a prarodičů. V manželství nechybí problémy, dodal papež František. 

Je nutné mladé manžele vybídnout, aby nikdy neskončili den bez 

usmíření. „Usmířením, které nastává po hádce, nepochopení, skryté 

žárlivosti nebo i hříchu, se obnovuje svátost manželství. Usmíření 

rodině dodává jednotu. Je třeba to mladým lidem říci. Cesta 

manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. “… „Když zpovídám 

mladého muže nebo ženu, kteří žijí v manželství, nebo když se řeč 

dostane na děti, vždy se zeptám: Kolik máte dětí?  

A dále se ptám se, jestli svým dětem věnují čas a jestli si s nimi 

hrají…Víte, odpovídají mi muži, když ráno vycházím z domu, ještě spí, 

a když se večer vrátím, už jsou v posteli… Je ale velmi důležité, aby 

tatínkové a maminky s dětmi „ztráceli čas“, aby si s nimi hráli.“ … 

Skutečně křesťanské rodiny lze rozpoznat podle věrnosti, trpělivosti, 

otevřenosti životu a úcty ke stáří…Tajemstvím toho všeho je Ježíšova 

přítomnost v rodině. Předkládejme tedy všem lidem – v úctě, avšak  

s odvahou – krásu manželství a rodiny, kterou ozařuje evangelium. 

Přistupujme proto pozorně a s láskou k rodinám, které prožívají 

obtíže a z mnoha důvodů trpí, k rodinám v krizi a k rozvedeným 

manželům. 

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 
1) Jak mi zní věta: „V manželství se člověk plně, bezvýhradně  

a nezištně vydává, aby sdílel dary anebo se jich vzdával v důvěře  

v Boží prozřetelnost.“? 

2) Napadá vás příklad toho, čím jste se vy, nebo vaše děti vzájemně 

obdarovali? 

3) Zažili jste, že bylo pro vaši rodinu dobře, když se něčeho vzdala? 

Můžete se o to podělit s ostatními? 

 

MODLITBA 
Pane, pomáhej nám v tom, abychom s dětmi „ztráceli čas“ a hráli si  

s nimi. Dej ať dokážeme rozpoznávat naše obdarování a sloužit jimi 

ostatním v naší rodině a ať ti důvěřujeme, když se vzdáváme něčeho 

ve prospěch naší rodiny. Pomáhej nám, ať je u nás doma dostatek 

věrnosti, trpělivosti, otevřenosti životu a úcty ke stáří. Buď při 

rodinách, které prožívají obtíže a z mnoha důvodů trpí, buď oporou 

rodinám v krizi a k rozvedeným manželům. Pomoz i nám ať jsme 

všem těmto lidem nablízku a můžeme svědčit sobě i jim o evangeliu 

rodiny a její kráse, která má svůj zdroj v Kristu. 
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TOMÁŠ HALÍK ZÍSKAL PRESTIŽNÍ TEMPLETONOVU CENU 
Český kněz a filozof Tomáš Halík získal  

v Londýně prestižní Templetonovu cenu 

za rok 2014. Zařadil se tak k laureátům 

jako Matka Tereza nebo dalajlama. Cena 

se udílí žijícím osobnostem, které svým 

dílem prohlubují vnímání duchovního 

světa. Neoficiálně se jí říká Nobelova cena 

za náboženství. Podle Halíka je cena 

nejen oceněním jeho osoby, ale celého 

českého národa. On sám ji prý bere jako 

závazek. "Chtěl bych, aby to nebyla pocta 

jen pro mne, ale pro celou zemi. Mnoho 

lidí v Británii a ve Spojených státech ví, 

co je Templetonova cena, ale nevědí, kde 

je Česká republika. A já bych chtěl přispět k prestiži naší země. 

Tomáš Halík získal Templetonovu cenu jako vůbec první Čech. "Pro 

mnohé je to určitě překvapivé. Protože si myslí, že komunismus u nás 

zničil duchovní dimenzi naší kultury a celou tu vznešenou křesťanskou 

tradici a že jsme ateistická země. Já si myslím, že to tak není. U nás 

je spíš z různých důvodů odstup vůči církvím, ale nejsme zemí, která 

by byla duchovně amuzikální," komentoval postoj české společnosti  

k náboženství Halík. 

Tomáš Halík se získáním této ceny zařadil mezi osobnosti jako 

Alexandr Solženicyn nebo dalajlama. Úplně první cenu dostala před 

41 lety Matka Tereza. Vyhlášení vítěze se konalo v centru Londýna v 

britské akademii. Tomáše Halíka vybrala porota složená z vědců a 

teologů různého vyznání, a to za jeho protirežimní postoje v období 

normalizace, ale taky za překonávání předsudků mezi ateisty a 

věřícími a za dialog mezi různými náboženstvími.  

"Ta hlavní linie není mezi lidmi, kteří jsou věřící nebo nevěřící, ale 

mezi těmi, kteří jsou hledající," upozornil na hlavní rys své práce 

Halík. "Své poslání chápu v tom doprovázet ty hledající lidi," řekl 

Halík, podle něhož je třeba lidem dávat ne odpovědi, ale pomáhat 

klást otázky. "Kněz je tu ne proto, aby toho člověka manipuloval, ale 

aby doprovázel a povzbuzoval v jeho hledání smyslu života," myslí si 

Halík. 

Pro osvětové účely dostane Tomáš Halík šek za více než 35 milionů 

korun. Osobně k tomu mj. uvedl, že tato cena sice změní život, ale ne 

finanční odměna, protože ta není určena pro osobní obohacení, ale na 

podporu činnosti, kterou dělá. Co ale změní jeho život zcela určitě, je 

morální váha Templetonovy ceny.        

    

                                                  www.ct.cz 
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DUCHOVNÍ OBNOVA ZA UZDRAVENÍ S OTCEM MANJACKALEM  
MOTTO: “ HLE, VŠECHNO TVOŘÍM NOVÉ“ (ZJ 21,5) 

Srdečně Vás zveme na třídenní Duchovní obnovu vedenou otcem 

Jamesem Manjackalem, charismatickým katolickým knězem z 

Indie, která se uskuteční 6. – 8. června 2014 na veletržním 

výstavišti v Brně. Duchovní obnova se uskuteční pod záštitou 

brněnského děkana Mons. ThLic. Václava Slouka. Jedná se o 

výjimečnou a zároveň jedinou duchovní obnovu s otcem Jamesem v 

České republice. Při této duchovní obnově zažijete opravdové Letnice! 

Věřící budou občerstveni na duchu a posíleni ve své víře. Hledajícím 

(těm co nejsou spokojeni se svým zdravím, vztahy, společenskou 

morálkou, apod.) bude předáno osobitým způsobem jasné poselství. 

Otec James ukáže životní cestu připravenou pro každého z nás – vede 

k lásce, zdraví, radosti, pokoře a spokojenosti.  

To vše v moci a síle Ducha Svatého. 

Otec James Manjackal se narodil 18. dubna 1946 

v Kerale v jižní Indii a na kněze byl vysvěcen 23. 

dubna 1973. Je členem řádu Kongregace 

misionářů sv. Františka Saleského (M.S.F.S.). 

Byl univerzitním profesorem. Vykonal mnoho 

evangelizačních cest po více než 86 zemích 

celého světa, kde konal exercicie, pořádal 

konference, vedl bohoslužby s modlitbami za 

uzdravení a organizoval evengelizační semináře. 

Nyní pobývá v Mnichově a pokračuje v misijní 

činnosti mezi křesťany a nekřesťany v mnoha 

zemích Evropy. Mimořádná je jeho evangelizační 

služba v Perském zálivu při konverzi muslimů  

ke křesťanství. Je autorem mnoha knih, básní a článků. 

PROGRAM 
Záhájení: pátek 6. června 2014 v 9.00 hod. 

Ukončení: neděle 8. června 2014 v 18.00 hod. 

Program dne bude vždy ukončen adorací a mší svatou spojenou s 

modlitbou otce Jamese. Z důvodu komplexnosti tématického obsahu 

programu duchovní obnovy, který chce otec James Manjackal 

účastníkům předat, je nutné přihlásit se předem na všechny dny 

duchovní obnovy. Po všechny dny konání duchovní obnovy bude v 

čase promluv a modlitby zajištěno hlídání dětí od 5 let. 

INFORMACE 
Veškeré informace k možnosti ubytování, stravování a dalším 

organizačním věcem zašleme přihlášeným v měsíci dubnu emailem. 

Naleznete je také na stránkách www.duchovniobnova.cz,  

tel.: 725062300, 607 213 617, e-mail: info@duchovniobnova.cz 

                                                                  -lk- 
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                                                CO JE NÁPLNÍ A ÚČELEM POSTNÍ DOBY?  
Co a proč v postní době dělat?  

Název tohoto čtyřicetidenního období není zcela jednoznačný, protože  

půst jako takový totiž není jeho jedinou a hlavní náplní. 

 

PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE 
Začněme od konce postní doby - od Velikonoc. Jsou to ústřední 

svátky všech křesťanů: celé jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti, 

vzkříšení a oslavení Ježíše Krista. A účast na tomto tajemství získává 

člověk sjednocením s Kristem skrze křest. Není potom divné, že 

jedním z hlavních úkolů postní doby je vyvrcholení přípravy 

katechumenů na křest. Pro ostatní věřící je tato doba přípravou na 

obnovu křtu o Velikonocích.  Postní období je i příhodným časem k 

obnovení chápání křesťanského života jako velkého putování do domu 

Otcova. Toto období začíná na Popeleční středu udělováním “popelce” 

- sypáním popela na hlavu s výzvou: “Obraťte se a věřte evangeliu” 

(Mk 1,15). Těmito slovy započal Ježíš své poslání na zemi, aby smířil 

lidstvo s Otcem a aby uvedl každého na cestu života. Bůh Otec totiž 

připravil plán spásy pro všechny lidi, kteří od něho pocházejí a k 

němu směřují. (Poznámka: druhá varianta doprovodných slov k 

sypání popela na hlavu: "Pamatuj že jsi prach a v prach se navrátíš") 

HŘÍCH A POKÁNÍ, ANEB ŽIVOT Z VLASTNÍCH SIL 
Od Boží lásky nás dělí nedůvěra k Bohu, snaha dosáhnout štěstí a 

naplnění života pouze vlastními silami. Toto vše vede člověka ke 

hříchu, jenž je bariérou v přijímání Boží lásky, někdy přímo jejím 

odmítnutím. Obrácení (pokání) proto spočívá v tomto: obrátit se k 

Bohu, nechat se Bohem milovat a v síle této lásky se pak vydávat po 

jeho cestách. Cesta obrácení s sebou přináší jak “negativní” aspekt: 

osvobození od hříchu a zla, tak aspekt “pozitivní”: rozhodnutí pro 

dobro. V této perspektivě lze pak slavit svátost pokání, jakožto 

zásadní bod cesty obrácení pokřtěného člověka. 

          www.pastorace.cz 

 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 
 
13.4.  Květná neděle  15 – 17 hod. O. Jan KOMÁREK 

 

14. 4. pondělí      15 – 17 hod. O. František BEZDĚK 

 

15. 4. úterý       16 – 18 hod. O. Max DŘÍMAL 

 

16. 4. středa      16 – 18 hod. O. Miroslav DIBELKA 

 
 

 

 

 

http://www.duchovniobnova.cz/
mailto:info@duchovniobnova.cz


VOLNO 
    Zatím volno 
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ZEMŘEL EMERITNÍ LUKOVSKÝ FARÁŘ – P. VÁCLAV DIVÍŠEK 
V pátek 28. března jsme se v Lukově 

rozloučili s dlouholetým duchovním 

správcem tamní farnosti P. Václavem 

Divíškem, kterého si Pán k sobě povolal 19. 

března 2014 v požehnaném věku 94 let.  

P. Divíšek se narodil 4. února 1920 

v Čechách – v obci Rovina, okr. Sedlčany. 

Studoval na jezuitském gymnáziu v Praze. 

Původně chtěl být lékařem, ale když si 

uvědomil, že lékař často jen konstatuje smrt, zatímco kněz může 

nemocného připravit na věčný život, rozhodl se pro kněžství. Kněžské 

svěcení přijal v katedrále sv. Víta v Praze v roce 1944. Poté působil 

v několika farnostech pražské diecéze. Již v roce 1950 byl však zatčen 

a ve vykonstruovaném procesu odsouzen k dvanácti letům žaláře za 

údajnou velezradu. Během vězení pracoval také v uranových dolech. Na 

pobyt ve vězení však vzpomínal rád, protože jej sdílel spolu s dalšími 

kněžími, s nimiž měl tak možnost se povzbuzovat a především se 

společně modlit. Propuštěn byl na amnestii v roce 1960, avšak se 

zákazem výkonu kněžské služby na deset let. Začal proto pracovat jako 

dělník u vodařů. V duchovní správě opět působil od roku 1969, avšak 

v roce 1988 mu byl znovu odňat státní souhlas ke kněžské službě. 

Z Čech proto odjel na Moravu, do Luhačovic, kde tajně vypomáhal 

v tamní duchovní správě. Odtud v roce 1990 odešel do Štípy k 

Milosrdným sestrám sv. Kříže a ještě téhož roku byl ustanoven farářem 

v Lukově. Zde už zůstal až do své smrti: nejprve jako duchovní správce 

farnosti a později na trvalém odpočinku. Otec Divíšek byl příkladem 

celoživotní odevzdanosti ve službě Kristu (letos v červnu by oslavil 70 

let kněžství) a své okolí inspiroval svou veselou náladou a osobitým 

humorem. Prezident Arcidiecézní charity Praha P. Vojtěch Eliáš, který 

se s otcem Divíškem loučil za pražskou arcidiecézi, vzpomínal jednu 

historku, kdy ještě za dob komunismu otce Václava jednou sebrala 

policie přímo z průvodu Božího Těla – i s monstrancí. Otec Václav pak 

v policejním autě pronesl: „Tak vidíš, Pane Ježíši, jak jsme dopadli…“ 

Otec arcibiskup Jan Graubner, který byl hlavním celebrantem pohřební 

mše svaté, zase vzpomínal velkou obětavost a štědrost P. Divíška, za 

jehož působení byl opraven kostel i celá fara a byly také pořízeny nové 

zvony – to vše i díky penězům, které otec Václav dostal jako 

odškodnění za své nespravedlivé věznění v padesátých letech.  

P. Václav Divíšek byl po pohřebních obřadech uložen do kněžského 

hrobu na lukovském hřbitově, kde bude očekávat vzkříšení a život 

budoucího věku… 
S použitím www.apha.cz a www.pribehy20stoleti.cz připravil  -vn-            
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                        NOC KOSTELŮ 2014  

Noc má magickou silu. S potemnělou 

oblohou pomalu odchází ruch, shon i 

starosti všedního dne. Nastává čas 

zklidnění. Vše ozařuje jen světlo 

pouličních lamp, měsíce a hvězd. Svým 

kouzlem a tajemností nabízí noc prostor 

pro myšlenky, pro ztišení, pro otevření 

duše. Stejně jako prostor křesťanského 

chrámu. S nápadem spojit oba tyto 

prostory v jeden celek a otevřít tak brány 

kostelů uprostřed noci široké veřejnosti, 

přišli v roce 2005 ve Vídni, kde také pod 

názvem „Lange Nacht der Kirchen“ 

proběhla první Noc kostelů.  

V následujícím roce se přidaly i další evropské země. V roce 2009 

zaujal tento nápad i pořadatele v České republice. Zájem veřejnosti 

předčil hned napoprvé očekávání. A tak se Noc kostelů postupně 

rozběhla do dalších a dalších farnosti. V loňském roce už bylo v ČR 

zapojeno celkem 939 kostelů, ve kterých mohli zájemci shlédnout na 

5000 připravených programů. Pořadatele napočítali více jak 300 000 

návštěvnických vstupů. 

Noc kostelů má být možností nezávazného přiblížení a setkání s 

křesťanstvím, prostorem pro netradiční setkávaní a rozjímání lidí, nocí 

plnou lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Noc 

kostelů je určena pro nejširší veřejnost, kdy se kostely prezentují 

jako významná a nedílná součást společenského života všech 

obyvatel daného regionu. Ve zvláštní atmosféře, kterou Noc kostelů 

vytváří, se spojují tradiční hodnoty křesťanství prostřednictvím 

mluveného slova, hudby, umění a zážitku. I v letošním roce Noc 

kostelů opět proběhne v řadě měst, vesnic a církevních farností po v 

celé Evropě. Tentokrát pod společným mottem „Nechť jsou světla na 

nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, 

dnů a let“ (Srov. Gen. 1,14). 

Ve společenství rodiny ostatních přihlášených kostelů nebude chybět 

ani kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku. Noc kostelů se uskuteční dne 23. 

5. 2014. Pro všechny návštěvníky opět připravujeme na tento večerní 

čas bohatý kulturní program. S jednotlivými body programu Vás 

seznámíme v příštím vydání Farníčku. Informace o programu Noci 

kostelů v jednotlivých městech a obcích můžete také najít na adrese 

www.nockostelu.cz. 

Přijďte i Vy pootevřít tajemnou bránu chrámu – nechť magická noc ve 

svitu hvězd opět vydá svá tajemství.                                    –FOFR- 

 

 

 

 

 

Kostel sv. Mikuláše 

23. 5. 2014 

18.15 

http://www.apha.cz/
http://www.pribehy20stoleti.cz/
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – SINJ (CHORVATSKO) 
Dnes přinášíme další místo naší společné cesty po nejznámějších 

křesťanských poutních místech Evropy. Tentokrát nás čeká výlet skoro 

až k Jadranu …do Chorvatska. Představíme Vám poutní místo Sinj. 

Sinj je město v centru kraje zvaného Dalmatské 

Záhoří (Dalmatinska Zagora), v srdci Cetinjského 

kraje (asi 30 km severovýchodně od Splitu). V 

rámci komplexu františkánského kláštera se 

nachází jedno z nejuctívanějších míst země, kostel 

Matky Boží Sinjské (Gospa Sinjska). Úcta k Panně 

Marii Sinjské je spojena se zázračnou Mariinou 

pomocí obráncům města Sinj při tureckém 

obležení v roce 1715 a jejich konečném vítězství 

proti turecké přesile. (trochu to připomíná náš 

Svatý Hostýn – u nás to nebyli Turci, ale Tataři).  

Kostel zasvěcený Panně Marii z konce 17. století 

byl několikrát poničen, ale vždy se jej podařilo obnovit. Jeho klenotem 

je zázračný obraz Matky Boží Sinjské (viz obrázek), vzácná benátská 

práce ze 17. století, jejíž nádherné zarámování tvoří skvostné šperky 

darované věřícími Matce Boží. Ve zdejším klášteře je uchováno mnoho 

cenných děl a exponátů z různých oborů. Hlavních oslav Matky Boží 

Sinjské dne 15. srpna se pravidelně účastní i sto tisíc věřících. Tato 

pouť se koná v návaznosti na proslulou rytířskou soutěž Sinjskou alku, 

která probíhá vždy první neděli v srpnu a je každoroční oslavou 

vítězství nad Turky. (při ní se slavnostně odění jezdci – rytíři- pokoušejí 

za jízdy zasáhnout svým kopím malý kroužek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Sinj bylo vystavěno okolo starověké pevnosti, která byla až do 

začátku 18. století v držení Turků (Osmanů), a františkánského kláštera 

s kostelem Panny Sinjské Gospa Sinjska, který je po mnoho let 

poutním místem. 

             -pn- 
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MINISTRANTSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ V KAŠAVĚ 
Jak chutná tolik nepopulární bramborová 

radost zažili naši ministranti na 

„interděkanátním“ florbalovém turnaji 

v Kašavě v sobotu 22. března. Bohužel 

měli složitější úlohu než v předešlých 

letech, kdy v nejmladší kategorii dokázali 

tento turnaj vyhrát. Letos nastoupili mezi 

konkurenty pátých až devátých tříd a sám 

osobně se přiznávám, že jsem tajně doufal 

alespoň v co nejmenší gólové příděly. Jak 

jsem se hluboce mýlil, naznačil hned první 

zápas proti ministrantům z Hošťálkové. Naši kluci měli navrch a 

pěkným golem Marka Odstrčila a proměněným sólem Ondry Zelinky si 

hlídali vývoj utkání. Bohužel nedisciplinovanost (hráli jsme ze všech 

týmů bezkonkurenčně nejvíce času o jednoho hráče v poli méně 

v celém turnaji) nabídla soupeři nejprve výsledek korigovat a později 

také srovnat. A tak první zápas v naší čtyřčlenné skupině skončil 2:2. 

Do dalšího utkání jsme udělali změnu na pozici brankáře. Mirek Fuksa 

šel do pole, Dominik Němec nasadil brankářskou masku a tento 

taktický krok se vyplatil. Zatímco Mirek v obraně znepříjemňoval 

útočníkům Valašské Polanky jejich útočné nájezdy, Dominik se 

vyznamenával v brance a kvalitními zákroky udržel čisté konto. 

Bohužel žádný gól nedalo ani naše mužstvo, a tak zápas skončil bez 

branek. Bylo jasné, že až poslední zápas ve skupině s týmem Horního 

Lidče rozhodne, o které místo budeme nakonec bojovat. Zápas to byl 

dlouho dramatický, dobře jsme věděli, že jen výhra nám zajistí postup 

z prvního místa (a boj o celkové prvenství). V závěru utkání se nám 

díky ostrostřelcům Ondrovi Zelinkovi a Marku Odstrčilovi podařilo 

strhnout zápas na naši stranu a konečný výsledek nám zaručoval boj o 

celkové zlato nebo minimálně o bronz. Jak sport umí být krutý, nám 

ukázal poslední zápas našich konkurentů. Valašská Polanka 

v posledních vteřinách zápasu dala potřebný třetí gól a poslala naše 

ministranty k zápasu o 3. místo. Tým Francovy Lhoty si na nás věřil, 

ale my jsme jim nechtěli dát opravdu nic zadarmo. Kluci srdnatě 

bojovali a díky přesné střele perfektně hrajícího Kuby Kočendy jsme 

dlouho živili naději na úspěch. Bohužel v závěru hráči Lhoty přece jen 

našli odpověď a zápas vyrovnali. Tak přišly na řadu nájezdy. Bylo 

jasné, že proti urostlému brankáři soupeře to bude velmi náročné. 

Dominik předvedl dobré zákroky, Markovi se podařilo vstřelit gól, ale 

přece jen nás soupeř v nájezdech udolal. A tak na nás zbyla „pouze“ 

bramborová medaile, ale především jsme prožili pěkný den plný 

sportovního klání. Všem klukům velký dík za perfektní reprezentaci 

naší farnosti a pevně věřím, že příště už vám tu medaili opravdu 

přivezeme!                                                                           -fn-                

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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  
Historie Ježíšova života nekončí potupnou 

smrtí a smutečním pohřebním průvodem. 

Kdyby se tak bylo stalo, křesťanství by 

bylo nejsmutnějším náboženstvím na 

světě. V Ježíšově příběhu jsou za 

ukřižováním ještě dvě radostné kapitoly: 

slavné zmrtvýchvstání a odchod do nebe. 

Sv. Pavel píše v listě do Korintu: „Bůh 

vzkřísil Pána a vzkřísí i nás svou mocí.“ 

Ježíš vstal, i my vstaneme. Bůh nás 

nenechá ležet v prachu ponížení (smrti). 

Vzkřísí nás ke slávě. Vstaneme a vrátíme se domů, do vlasti, k Otci. 

Poslední věta našeho života nebude znít zemřel jsem, nýbrž budu 

vzkříšen. Pro tuto krásnou naději, dokonce jistotu, je křesťanství 

nejradostnějším náboženstvím. V tomto měsíci dubnu budeme mít 

opět příležitost prožít události Ježíšovy smrti a vzkříšení a tedy i náš 

vztah k těmto událostem. Prosím, pozvěte k prožívání těchto 

významných dnů s jejich liturgií i svou rodinu a známé. Udělejte si ve 

Svatém týdnu dostatek času na Pána, ať nás může co nejhlouběji 

zasáhnout svým utrpením, svou obětí, ale především svou mocí  

a láskou. Jeho láska a milosrdenství jsou nesmírné. V době nejistot 

lidských potřebujeme jistotu Boží blízkosti a Jeho přízně.  

Požehnané svátky velikonoční Vám všem přeje otec Miroslav. 

 

POZVÁNKA NA KONCERT 
Zveme Vás na koncert nazvaný CHRISTUS FACTUS EST, který se 

uskuteční na Květnou neděli (13. dubna) od 15.45 v našem farním 

kostele. Uslyšíte varhanní hudbu starých mistrů a gregoriánské 

chorály provázené úryvky z knihy Zahrada Mariánská Julia Zeyera. 

V programu se představí Antonín Jeroným Molek, na varhany 

zahraje Jiří Šón a pořadem Vás provede František Odstrčil. 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Čím oko napaseš, tím břicho nenaplníš. 

* Čí chleba jíš, toho píseň zpívej. 

* Čisto má být, i když nikoho nečekáme. 

* Člověk by neměl zestárnout, dokud nezmoudří. 

* Čím srdce nadchnuto, tím ústa přetékají. 

* Dej krávě do držky, ona ti dá do dížky. 

* Drž se, ševče, svého kopyta. 

* Dobré je i v pekle mít přítele. 

* Děvče do dvanácti češ, do šestnácti střez a po šestnácti děkuj 

   tomu, kdo vybere dceru z domu. 

* Dobrý kůň i ve stáji kupce najde. 
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                                                                  KALENDÁRIUM DUBEN 2014 
  6.4. 5.neděle postní 

13.4. Květná neděle 

17.4. Zelený čtvrtek 

18.4. Velký pátek 

19.4. Bílá sobota 

20.4. Zmrtvýchvstání Páně 

21.4. Pondělí velikonoční 

23.4. Svátek svatého Vojtěcha 

25.4. Svátek svatého Marka 

27.4. 2.neděle velikonoční 

 

POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2014 
13. 4. Květná neděle   8.00 a 10.00 

17. 4. Zelený čtvrtek   18.15 

18. 4. Velký pátek   18.15 

19. 4. Bílá sobota   20.00 

20. 4. Zmrtvýchvstání Páně  8.00 a 10.00 

21. 4. Velikonoční pondělí   8.00 

 

NOVÝ ČASOPIS O PAPEŽI FRANTIŠKOVI 
S časopisem věnovaným jen 

papeži Františkovi přišlo v prvním 

březnovém týdnu na trh 

vydavatelství Mondadori, které 

patří do mediálního impéria 

bývalého předsedy italské vlády 

Silvia Berlusconiho. Il Mio Papa 

(Můj papež) bude vůbec prvním 

týdeníkem na světě věnovaným 

výhradně Františkovi. Bude vždy 

informovat o týdenních aktivitách 

265. nástupce Petra v čele 

katolické církve – o jeho 

setkáních, závazcích, proslovech, 

poselstvích a audiencích. Má také 

přinášet články o lidech a 

skutečnostech, jež inspirují papeže 

v práci, ale také různé zajímavosti  

a fotografie. Bude v něm prý i místo pro příspěvky čtenářů v podobě 

dopisů, básní a jiných výtvorů. V každém čísle rovněž čeká dárek - 

papežův plakát doprovázený citací jeho nejdůležitějšího výroku týdne. 

Cena nového časopisu je stanovena na 50 centů (asi 14 korun), 

vycházet však zatím bude pouze v Itálii.                           
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OSMISMĚRKA NA DUBEN  

Vzpomínáme na …viz tajenka (18 nevyškrtaných písmen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIRN  FIALA  FANFAN FRANCIE 

FALEŠ  FLAUŠ FARAON FANFRNOCH 

FARÁR FÓLIE  FIALKA FLAŠINET 

FANDA FRANK FLANEL FRANTIŠEK 

FAJKA  FRIGA FRONTA FRAZEOLOG 

FARMA FRGÁL FANFÁRA 

FATRA FRUTA FIFLENA 

FERDA FUTRA FILARIE 

FIRMA   FRANCEK 
 

Tajenka z minula: jací jsme takové budou i naše děti.                      
 

         Připravil František Záloha                                             
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Probíhá závěrečná etapa opravy 
střechy našeho farního kostela.  

 
 

F K E Š I T N A R F I A L K A 

CH A N U A K G T F E A R Á E R 

O F Ř A M I E E I R A L I F Á 

N L E L R N I C A D G C E A F 

R A N F I F L E N A N Á T Š N 

F N O Š F L Ó A O A T U L F A 

N E A L A I F A R Á R N I U F 

A L R A M R A F S F R F O T N 

F R A Z E O L O G I E P I R A 

J Á F A J K A K F A A R T A F 

 

Všem čtenářům Farníčku přejeme  
radostné prožití velikonočních svátků.  

mailto:farnicek@post.cz

