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KŘÍŽOVKA NA KVĚTEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nezapomeň, že…dokončení v tajence. 

Vodorovně: A. Pichlavá rostlina, osychat. – B. Obec na Slovácku (Uherský),  
I. díl tajenky, pražský sportovní klub. – C. Symetrála, čidlo čichu, náš 
kosmonaut, osobní zájmeno, temnota. – D. Druh karty, město Ukrajiny, 
chemický prvek (As). – E. Ohmatání, nejinak, přibližně, mrchožrout, židovské 
ženské jméno. – F. Prachovka, část těla, malování, úder nohou, zkr. minuty. –  

G. A copak, dřívější lotyšské platidlo, glycerin mastných kyselin, anglicky 
„všechno“, hanlivě učitelka. –  H. II. díl tajenky. – I. Ženské jméno, část 
čtverylky, římsky 555, obyvatel Aše. 
Svisle: 1. Pohovka. – 2. Opuštěn. – 3. SPZ Košic, černý kůň, tamti. – 4. Značka 
astatu, polévkový knedlíček, lůno. – 5. Otec Kazi, slovensky „tři“. – 6. Továrna 

obráběcích strojů (zkr.), rusky „jak“, cizí název čaje. – 7. Slovenská řeka, 365 

dní, hora…Blanc. – 8. Slovensky „výměna“, léčivá rostlina. – 9. Jméno 
Komenského, okolek. – 10. Opotřebiti jízdou, německy „obraz“. – 11. SPZ 
Vsetína, černý pták, letopis. – 12. Filipínská sopka, touš, pražská SPZ. –  
13. Jméno Zátopkové, druh tance. – 14. Polní míra, latinsky „umění“, druh 
textilie. – 15.Tři „T“, osamocen, ústředí čínských artistů (zkr.). – 16. Obyvatel 
USA. – 17. Jižní ovoce.  Nápověda: G. All, 6. Tee, 12. ASV, 14. Ars 

Tajenka z minula: faráře Aloise Pijáka                      
         Připravil František Záloha                                         
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Máme dva nové svaté papeže  
Jana XXIII. a Jana Pavla II.  
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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  
Útočiště hříšníků, tak nazýváme  

v litaniích nejčistší Pannu. Kde k tomu 

bereme odvahu? Ve slovech Ježíšových: 

„Hle matka tvá,“ a také v její pokoře,  

s jakou se sama nazývá nepatrnou 

služebnicí. Maria je plná Boha, ale pravá 

svatost nemá nic společného s pohrdáním 

hříšníky, naopak je plná touhy sdělit jim 

své bohatství duchovní krásy a čistoty.  

O jedné z velkých současných duchovních 

osobností řekla její blízká přítelkyně: 

 „Hned od prvního setkání jsem poznala, že ona ochotně stojí na mé 

straně. Taková je Maria. Ona pevně zakotvena ve svatém Bohu, stojí 

na straně dobra každého člověka. Tak i my máme být mariánskými 

lidmi: stát vždy na straně dobra všech. 
            váš otec Miroslav 

 

HLEDÁME NOVÉ VARHANÍKY 
Od letošních Velikonoc hledá naše farnost nové varhaníky, kteří by se 

rádi zapojili do této služby v našem kostele. V současné době máme 

jen dva varhaníky, a protože hraní zahrnuje nejen mše sv. (celkem  

8 týdně), ale i pohřby, svatby, případně také májové pobožnosti  

a křížové cesty, je tato služba pro dva lidi náročná (zvláště pokud 

např. jeden z nich onemocní, nebo z jiných důvodů nemůže hrát). 

Proto bychom byli rádi, pokud by se našli další ochotní varhaníci, kteří 

by s hraním v kostele, podle svých možností, mohli vypomáhat a 

„posílili řady“. Ideální by bylo, pokud by byli věřící a měli tím pádem 

alespoň základní vztah k liturgii – věděli, co se při mši sv. odehrává. 

Nemusí jít o žádného hudební virtuózy, i začátečník se vše potřebné 

postupně naučí. Prosím, aby se případní zájemci o hraní přihlašovali 

přímo u mne.              otec Miroslav 

 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Dobrý je ten, kdo chce být lepší. 

* Dobrý učitel je víc než dobrá kniha. 

* Dělník je smrtelný, žízeň je věčná. 

* Darovanému koni na zuby nehleď. 

* Dobré mlčení je lepší než špatné mluvení. 

* Dvěma pánům nelze sloužit najednou. 

* Dobré svědomí je lepší nade vše jmění. 

* Falešný přítel je jako kočka, zepředu líže a zezadu škrábe. 

* Hodně jíst a hodně pít není správná cesta ke zdraví. 

* Hloupý říká, co ví, moudrý ví, co říká. 
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                                                                  KALENDÁRIUM KVĚTEN 2014 
  2.5. Památka svatého Atanáše   

  3.5. Svátek svatých Filipa a Jakuba 

  4.5. 3. neděle velikonoční 

11.5. 4. neděle velikonoční 

14.5. Svátek svatého Matěje 

16.5. Svátek svatého Jana Nepomuckého 

18.5. 5. neděle velikonoční 

25.5. 6. neděle velikonoční 

26.5. Památka svatého Filipa Neriho 

29.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 

31.5. Svátek Navštívení Panny Marie 

SVĚDECTVÍ Z KURSŮ ALFA – CESTA Z KRIZE  
V těchto dnech byl ukončen ve Zlíně kurz Alfa. Mnozí z jeho účastníků 

prožili podobný zážitek tomu, který vám zde přinášíme. „Nacházel 

jsem se v těžké životní situaci, kdy partnerské problémy a těžkosti  

v práci se dostaly nad neúnosnou mez a já hledal, o koho se opřít. 

(píše 37 ti letý muž z Prahy). O někoho, kdo se mnou bude sdílet 

těžkosti a přitom nebude odkrytá slabá místa zneužívat, což se mi v 

minulosti opakovaně stávalo. Hledal jsem nějaký pevný bod, ke 

kterému bych se mohl upínat. Protože sám sobě jsem již přestával 

věřit, když všechny pokusy o to žít s lidmi kolem sebe v nějaké 

harmonii byly neúspěšné. Zdálo se, že jediná životní cesta může být 

ustrašené přežívání a čekání, odkud zas přijde další životní rána. Tedy 

ztráta naděje na kvalitní život. S tím, ruku v ruce, šla rezignace  

a upínání se na méně hodnotné životní cíle. Byl jsem na tom až tak 

špatně, že při každém zjištění, že mé představy nepůjdou uskutečnit, 

jsem volal a hledal, kde dělám chybu??? Už jsem si začínal myslet, že 

nebudu moci navázat normální vztah s lidmi. První, o koho jsem se 

opřel, byla rodina. Avšak těžkosti z dětství, které jsem si s rodiči  

a sourozenci řešil, ustoupily doslova kritické situaci, byl jsem na dně. 

Spásu jsem začínal hledat opravdu všude, a protože moji rodiče vždy 

byli hledající a po příchodu svobody, kdy lidé mohli začít volně 

dýchat, se také zapojili do prozkoumávání okolního světa. V naší 

společnosti se začaly šířit různé životní postoje, včetně náboženských. 

Takže bylo odkud čerpat a porovnávat to, co se děje v mém životě  

s různými pohledy na svět. Už uprostřed krize, kdy mi bylo jasné, že 

svůj život nebudu moci zvládat vlastními silami a zajetým přístupem, 

jsem začínal chodit do kostela na mše a ptát se, jak to ta příroda 

vymyslela, k čemu na tomto světě vůbec jsem, že vždy když chci 

uplatnit své zkušenosti a poznatky, tak mě společnost a přátelé 

pošlou s výsměchem nebo shovívavým pochopením do patřičných 

mezí. Právě po mši jsem v kostele čítával různé letáky a časopisy pro 

věřící a chtěl s někým, kdo ke mně bude laskavý, navázat kontakt.                      

                                                     dokončení příště -připravil lk- 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – VEPRIČ (CHORVATSKO) 
Dnes přinášíme další místo naší společné cesty po nejznámějších 

křesťanských poutních místech Evropy. Tentokrát nás čeká výlet na 

chorvatskou Makarskou riviéru. Představíme Vám poutní místo Vepric. 

 

 

Těsně před chorvatským letoviskem 

Makarska ve směru od Splitu (před 

severozápadním okrajem města), 

upozorňuje na Jadranské magistrále 

nenápadná tabulka "Svetište Vepric" 

na odbočku do zalesněného svahu 

pod pohořím Biokovo. Na konci této 

odbočky se po pár stech metrech 

objeví mariánské poutní místo 

Vepric, zasvěcené Matce Boží 

Lurdské (Majka Božja Lurdska nebo 

též Gospa Lurdska).  

Původně jej tvořila pouze jeskyně či spíš výklenek pod skalním 

převisem. A právě tady, v krásném nedotčeném přírodním prostředí 

založil biskup Juraj Carić posvátné místo kultu Matky Boží Lurdské.  

V roce 1909 umístil do jeskynního výklenku mariánskou sochu lurdské 

Bohorodičky. Jeho inspirací bylo proslavené francouzské poutní místo 

Lurdy (Lourdes), které před pár lety navštívil. Lurdská jeskyně, kde se 

roku 1858 zjevila Matka Boží chudé dívce Bernadettě Soubirous, jej 

přivedla na myšlenku vytvořit pod Biokovem, v prostředí podobném 

lurdské posvátné jeskyni, další místo mariánského kultu. Již při založení 

veprické jeskyně byly v přilehlém okolí vysázeny tisíce borovic, které 

dnes tvoří hustý borový les. Skalní scenérii dokresluje i horský potok. 

V průběhu dalších let, zejména pak v poslední době došlo k rozšíření 

posvátného místa, které však naštěstí nijak nenarušilo jeho původní 

kouzlo.  

Jeskyně byla sice po obou stranách rozšířena, ale to nestačilo stále 

rostoucímu počtu poutníků. Byl proto vybudován oltář, kaple se 

sakristií, velký dům pro duchovní cvičení, zpovědnice a křížová cesta.  

V areálu poutního místa je také pochován i jeho zakladatel biskup Juraj 

Carić. Věřící přicházejí do Vepricu po celý rok, ale hlavními poutními 

dny jsou 11. únor (výročí založení posvátného místa a jeho hlavní 

svátek), 25. březen, 15. srpen a 7. až 8. září. V letních měsících se 

Vepric stává i častým cílem turistů, věřících i nevěřících, z celé oblasti 

Makarské riviéry. Až budete tedy v létě putovat třeba na dovolenou 

k Jadranu, nezapomeňte toto krásné poutní místo při své cestě 

navštívit. Jistě to bude i pro Vás nezapomenutelný duchovní zážitek.  

    -pn- 
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OTEC FRANTIŠEK BEZDĚK OSLAVIL ABRAHÁMOVINY 
 

               

 

 
 
 
 
 

 
 
   

     

Ani se tomu nechce věřit, ale je tomu tak. Salesián P. František 

Bezděk oslavil tyto kulatiny 29. dubna letošního roku. Když před 13 

lety, v roce 2001, přišel jako novokněz do Fryštáku do Domu Ignáce 

Stuchlého, mnozí farníci jej považovali za pětadvacetiletého mladíčka. 

O to větší bylo jejich překvapení, když se zanedlouho (2004) 

oslavovala Františkova čtyřicítka. Za tu dobu, co je František ve 

Fryštáku, se s ním z naší farnosti osobně seznámil určitě už každý, 

takže jej není třeba dlouze představovat. Jisté je, že svým zájmem  

o lidi kolem sebe si ve Fryštáku otec František získal srdce a přátelství 

řady věřících, ale i nevěřících, a setkání s ním bývá vždy pohlazením 

pro duši a důvodem k radosti.  

 

(Připomínám, že Farníček už byl u toho, když otec František slavil před 

deseti lety své 40. Při čtení článku z archívu Farníčku – najdete ho na  

webu: farnostfrystak. cz – Farníček červen 2004, si můžete modlitbou 

vzpomenout i na tehdejšího pisatele článku, kterým byl Peťa Popelka.)    

 

Redakce Farníčku přeje  

otci Františkovi, aby mu  

veselá mysl  

a nasazení pro Boha  

a bližní vydrželo i nadále  

a aby mu Pán žehnal a  

pomáhal ve všem, co dělá  

pro DIS, naši farnost  

a především pro každého  

člověka s nímž se setkává.                 

                                   -vn- 
      

 

 

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 

 

- 4 -                                    FARNÍČEK  5/14  

PAŠIJOVÝ KONCERT CHRISTUS FACTUS EST 
 

               

 

 
 
 
 
 
 
 
   

     

   V pásmu zpěvu, poezie a hudby 

    se představili Antonín J. Molek,  

     František Odstrčil a varhaník 

                    Jiří Šón. 

 
CHRISTUS FACTUS EST PRO NOBIS OBEDIENS USQUE AD MORTEM,  

MORTEM AUTEM CRUCIS. 

(Kristus se pro nás stal poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži.) 

Všem účinkujícím patří velký dík za obětavé vystoupení (bohužel) před 

poloprázdným kostelem. Škoda, že ani na Květnou neděli si nenašla 

většina z Vás čas na malé předvelikonoční zastavení. 

(Takže si právem znovu klademe otázku, zda má vůbec smysl podobné 

akce pořádat?)  

ZAHRADA MARIÁNSKÁ 

Český spisovatel a básník Julius Zeyer po prostudování latinských, 

francouzských a německých pramenů, vytvořil literární oslavu Panny 

Marie jako zvěčnění křesťanské oběti a lásky. Seznamuje nás s 

legendami Kristova zrození, jeho mládí, utrpení a vykoupení jako s 

působivým obrazem tragické krásy života a snu, rámovaným čistým 

životem Ježíšovy matky. 

Z PROGRAMU: 

„Moc Kristova kříže a Vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by 

člověk mohl a musel mít strach. Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, 

nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více 

ohrožován. Kristus po svém zmrtvýchvstání přece apoštolům řekl: 

Nebojte se!“                                                                  Jan Pavel II. 
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VŠECHNY MOJE DĚTI 
Možná jste také patřili k těm, co poslední březnovou neděli navštívili 

zlínské Velké kino a shlédli unikátní dokument VŠECHNY MOJE DĚTI z 

nejchudších východoslovenských romských osad. Režisér Ladislav 

Kaboš v něm autenticky a bez sentimentu hledá cestu k řešení 

"romského problému". Slovenské diváky film oslovil s nečekanou 

intenzitou. Za 10 dní se podle výšky tržeb  stal nejúspěšnějším 

dokumentem slovenské kinematografie. Pro české publikum je 

snímek zajímavý i tím, že právě z východního Slovenska byli koncem 

šedesátých let Romové hromadně odsunuti do Čech. Ústřední 

postavou dokumentu je charismatický katolický kněz Marián Kuffa. Ve 

filmu jej ovšem divák uvidí spíše v ušpiněných montérkách. "Nepít a 

makat," zní totiž Kuffovo evangelium, které přináší do zapomenutých 

podtatranských osad Huncovce a Velká Lomnica. Před 25 lety založil 

komunitu z bezdomovců, bývalých kriminálníků a alkoholiků v obci 

Žakovce (nedaleko Popradu) a jeho způsoby resocializace se staly 

známé daleko za hranicemi Slovenska.  I nejchudším Romům pomáhá 

se stejným krédem: nelze dát hladovému rybu, musíme ho naučit 

ryby chytat. A tak se Romové učí postavit si namísto chatrčí plných 

potkanů jednoduché domky.  Společnou prací ale Marián Kuffa usiluje 

hlavně o změnu sociálních vztahů a myšlení uvnitř osad. Chce, aby 

"jeho děti" objevily svoje schopnosti a lidskou důstojnost. Naučily se 

nezávidět si a pracovat jeden pro druhého. "Místo kázání se je snaží 

strhnout vlastním příkladem a lidským zájmem," vysvětluje režisér, 

co jej fascinovalo na ústředním hrdinovi – katolickém knězi, s nímž ho 

pojí dlouholetý přátelský vztah. Filmová kritika na Slovensku 

považuje dokument “Všechny moje děti”, který již získal nominaci na 

cenu East Silver Eye, za průkopnické dílo, které aspiruje i na udělení 

cen za největší veřejnoprávní počin roku. 

Najdou se také mezi námi ti, kteří by Romům ze  

slovenských osad chtěli nějak pomoci – přemýšlejme jak? 

(Napiště nám na mailovou adresu farnicek@post.cz -pn- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



VOLNOV. . března si připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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                JSME NEJATEISTIČTĚJŠÍ ZEMĚ SVĚTA? 

Ačkoli je Česko považováno za 

nejateističtější zemi na světě, 

vývoj porodnosti to může 

radikálně změnit. Plodnost je 

jednoznačně na straně věřících 

rodin. Své ateistické spoluobčany 

předstihují téměř o celou třetinu. 

Vyplývá to z publikace, kterou na 

konci února vydal Český statistický 

úřad. Zatím co ženy, které se 

nehlásí k žádné církvi, mají podle ní v průměru 1,42 dítěte, u věřících 

žen je toto číslo podstatně vyšší. Průměrně se každé z nich narodí 

1,81 dítěte. Nejlépe je rozdíl mezi věřícími ženami a "ateistkami" 

vidět na velikosti rodin, které obě skupiny žen mají. Tři a více dětí má 

pětina věřících žen, ale zhruba jen jedna desetina žen bez 

náboženské víry. U žen, které deklarovaly příslušnost k 

římskokatolické církvi, se tento podíl již blíží čtvrtině. "Jinak řečeno, u 

věřících žen a zejména u žen katolického vyznání je podstatně méně 

bezdětných a s jedním dítětem, a naopak více žen s větším počtem 

dětí," konstatovali statistici. Otázkou však je, zda počet věřících 

skutečně poroste. Realita je totiž zatím jiná. Věřících hlásících se k 

určité církvi stále ubývá. Od roku 1991 se jejich množství snížilo na 

polovinu. Zvyšuje se i jejich průměrný věk, dvě pětiny jsou starší 

šedesáti let. Jedním z důvodů, proč klesá počet věřících, je neúplnost 

dat, která mají statistici v tomto směru k dispozici. Na rozdíl od 

dřívějších zjišťování je totiž tato otázka při sčítání lidu dobrovolná. 

Nebo to tak aspoň bylo poprvé uvedeno. A v roce 2011, kdy poslední 

sčítání proběhlo, na ni mnoho lidí odmítalo odpovědět.  

Podle statistiky ovšem narůstá počet věřících lidí bez církevní 

příslušnosti. Při posledním sčítání jich byla mezi věřícími zhruba 

třetina. V mnoha církvích také dochází k tomu, že děti po dovršení 

dospělosti od církve odpadnou. To, jestli dítě vyrůstá v křesťanské 

rodině, nebo ne, je tedy základní charakteristikou, která určuje, jestli 

se dítě v budoucnosti bude hlásit k církvi a bude věřící, nebo ne. 

                                                                           www.tyden.cz 

Ateismus (z řečtiny), doslova život bez Boha či bohů, se obvykle 

chápe v širokém smyslu jako prostá absence víry v Boha či duchovní 

bytosti vůbec. Může však znamenat také výslovné popření Boha nebo 

odmítání náboženství, a to buď tolerantní, anebo bojovné. V tomto 

případě se ovšem obvykle vymezuje proti určité, v dané kultuře 

převládající představě Boha a proti určité formě náboženství. 

Ateismus je široký pojem, jehož zastánce spojuje odpor a odmítání 

náboženství, kdežto v jiných ohledech nemají často nic společného. 
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FRYŠTÁCKÁ NOC KOSTELŮ 2014 

V letošním roce se pod klenbou 

kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku 

společně sejdeme už po třetí  

a otevřeme magickou bránu 

chrámu. Na celý páteční večer 

(23. 5.) je opět připraven 

zajímavý kulturní program, pásmo 

hudby i mluveného slova, v němž 

vystoupí řada účinkujících. 

Smyslem akce je možnost 

nezávazného přiblížení a setkání s 

křesťanstvím, prostor pro 

netradiční setkávaní a rozjímaní 

lidí, za noci plné lehkosti, 

nenucenosti, citlivosti a magické 

hloubky.  

Noc kostelů je určena pro nejširší veřejnost. Kostely a křesťanství se 

zde prezentuji jako významná a nedílná součást společenského života 

všech obyvatel našeho regionu, jako dávná tradice, která má co 

nabídnout i dnešním generacím. 

PROGRAM 

17.55 • Hlas zvonů nad krajinou, – zvony kostela sv. Mikuláše se 

spojí s ostatními kostelními zvony Zlínského kraje a zahájí Noc 

kostelů ve Fryštáku 

18.15 - 19.00 • Slavnostní mše svatá - slavnostní bohoslužba  

„Za město Fryšták“ 

19.05 - 20,10 • Hvězdná brána otevřená - volná prohlídka všech 

částí lodi kostela, kostelní věže a podkroví s odborným výkladem 

20.15 - 21,00 • Slova jako hvězdy – hudebně – dramatické pásmo 

na motivy nesmrtelné knihy Antoina de Exupéryho Malý princ, 

připravilo fryštácké divadélko FOFR.  

Vypravěč: František Odstrčil, varhany: Michal Vilím 

21.05 - 21.45 • Hvězdné osnovy – koncert vycházejících hvězdiček  

i hvězdných stálic Komorního orchestru ZUŠ Morava pod vedením 

pana Josefa Hořáka a pana Ladislava Doliny 

21.50 - 22.25 • Ve svitu hvězd – varhanní a pěvecký recitál Michaely 

Šarmanové, Emilie Řezáčové a jejich hosta 

22.30 - 23.10 • Hvězdný prach – komorní smíšený sbor CANTICUM 

CAMERALE rozezní pod klenbou kostela magické struny světa 

madrigalu 

23.15 • Společná modlitba – závěrečná modlitba za město Fryšták  

a poděkování za večer. 
                                                -FOFR- 
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ROK (RODINY) S PAPEŽEM FRANTIŠKEM  

V evangeliu se v souvislosti s Ježíšovým návratem do rodné obce, 

Nazaretu, kde promlouvá v synagoze, zdůrazňuje podiv krajanů nad 

Jeho moudrostí a otázka, kterou si kladou: „Copak to není syn 

tesařův?“ (Mt.13,55). Ježíš vstupuje do našich dějin, přichází mezi 

nás, narodil se z Panny Marie působením Božím, ale za přítomnosti 

svatého Josefa, zákonného otce, který jej opatruje a také jej učí 

svému řemeslu v Nazaretské dílně, sdílí s ním závazky, námahy, 

zadostiučinění a také každodenní těžkosti. To nám zároveň ukazuje 

důležitost a význam práce, která je základním prvkem lidské 

důstojnosti.  Práce nám dává schopnost uživit sebe, svoji rodinu  

a přispívat k růstu naší vlasti. Společným středem pozornosti svatého 

Josefa a Panny Marie při jejich každodenní práci byl Ježíš.  

S nasazením a něhou doprovázejí a pečují o růst Syna Božího, který 

se pro nás stal člověkem, a přemýšlejí o všem, co se děje. Už od 

malička nás rodiče učili začínat a končit den modlitbou, vedli nás  

k tomu, abychom vnímali, že nás provází přátelství a láska Boží.  

Vzpomínejme proto častěji na Pána během dne! V měsíci květnu 

bychom si měli rovněž uvědomit důležitost a krásu modlitby svatého 

růžence. Odříkáváním Zdrávasů jsme přiváděni ke kontemplaci 

Ježíšových tajemství a rozjímání ústředních momentů Jeho života, 

aby byl On - stejně jako pro Pannu Marii a svatého Josefa - středem 

našeho myšlení, naší pozornosti a našeho jednání. Bylo by krásné, 

kdyby se právě v tomto měsíci v rodinách, mezi přáteli a ve farnosti 

společně recitoval svatý růženec. Modlitba konaná společně je 

drahocenný moment, který upevňuje rodinný život a přátelství! 

Naučme se proto více modlit v rodině! 

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 
1/ Čím je pro mne moje práce? Beru ji jako prostředek k oslavě Boží? 

Stává se moje práce modlitbou a prostředkem k vlastnímu posvěcení? 

2/ Je středem naší pozornosti a péče v rodině Ježíš? Nestává se mi, 

že hlavní místo Ježíše v našem životě obsadí děti, nebo práce, ke 

škodě obojího? Snažím se dávat Bohu první místo před vším 

ostatním? Zvu Boha do naší rodiny? 

3/ Řekněte druhým, jak prožíváte společnou modlitbu v rodině. Jak se 

mění způsoby Vaší modlitby v rodině v souvislosti se změnami  

v rodině (např. příchod nového dítěte, dospívání dětí, atd)? 

SPOLEČNÁ MODLITBA 
Bože, Tys poslal na svět svého Syna, aby se stal člověkem a poznal 

radosti a obtíže života lidské rodiny. Shlédni na naši rodinu, která 

prosí o Tvé požehnání. Ochraňuj ji a posiluj svou pomocí. Dávej jí 

vše, co potřebuje, a naplň ji duchem svornosti. Ať žije ve spojení 

s Kristem a vydává mu ve světě svědectví. Neboť on žije a kraluje na 

věk věků.        Amen. 
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SVATÍ  PAPEŽOVÉ                                            

„Blahoslavené Jana XXIII. a 

Jana Pavla II. zapisujeme 

do seznamu svatých a 

ustanovujeme, aby jim v 

celé církvi byla prokazována 

zbožná úcta.“ 

Těmito slovy papež 

František kanonizoval v 

neděli 27. dubna své dva 

předchůdce. 

Oba byli svatořečeni současně a za přítomnosti úřadujícího  

i emeritního papeže. Šlo o událost, která nemá v dějinách církve 

obdoby a tomu odpovídal také zájem věřících poutníků. 

Být na kanonizační liturgii přímo na Svatopetrském náměstí nebo 

aspoň na ulici Via della Conciliazione nebylo vůbec zadarmo. 

Vstupenkou byla pro většinu přítomných noc strávená doslova na 

dlažbě. Na náměstí sv. Petra a v přilehlých ulicích se kanonizace 

účastnilo 500 tisíc lidí, dalších 300 tisíc sledovalo přímý přenos z 

velkoplošných obrazovek na různých místech Říma. Byli mezi nimi 

také poutníci z Česka, Slovenska a Polska. Samotná liturgie v 

latinském jazyce začala v 10 hodin dopoledne (a mnozí z Vás ji 

možná – stejně jako já – sledovali v televizi). Koncelebrovalo při ní 

150 kardinálů, mezi nimiž byl také emeritní papež Benedikt XVI., a 

dalších 700 biskupů z celého světa. Z České republiky to byli 

kardinálové Dominik Duka a Miloslav Vlk, arcibiskup Jan Graubner a 

biskup Jan Vokál. Českou republiku reprezentovali také předseda 

Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, ministr kultury Daniel Herman a 

ministryně spravedlnosti Helena Válková. 

Jan XXIII., vlastním jménem Angelo Giuseppe Roncalli, který byl 

papežem od roku 1958 do své smrti v roce 1963, svolal historický 

druhý vatikánský koncil, jehož úkolem bylo reagovat na potřeby 

moderní doby. 

Jan Pavel II., vlastním jménem Karol Wojtyla, stál v čele církve od 

roku 1978 až do své smrti v roce 2005. Za pontifikátu polského 

rodáka se zhroutily komunistické režimy ve střední a východní 

Evropě. 

Po nedělním svatořečení má teď katolická církev celkem 82 svatých 

papežů, zatímco počet blahoslavených papežů klesl z 11 na 9. 

Ctihodným Božím služebníkem zůstává jediný papež – Pius XII. Právě 

během jeho pontifikátu se konala dosud poslední kanonizace Petrova 

nástupce. Před šedesáti lety – 29. května 1954 – Pius XII. svatořečil 

svého předchůdce Pia X., který byl římským biskupem v letech 1903-

1914.                                                                                -pn- 
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                JSME NEJATEISTIČTĚJŠÍ ZEMĚ SVĚTA? 
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jednoznačně na straně věřících 

rodin. Své ateistické spoluobčany 

předstihují téměř o celou třetinu. 

Vyplývá to z publikace, kterou na 

konci února vydal Český statistický 

úřad. Zatím co ženy, které se 

nehlásí k žádné církvi, mají podle ní v průměru 1,42 dítěte, u věřících 

žen je toto číslo podstatně vyšší. Průměrně se každé z nich narodí 

1,81 dítěte. Nejlépe je rozdíl mezi věřícími ženami a "ateistkami" 

vidět na velikosti rodin, které obě skupiny žen mají. Tři a více dětí má 

pětina věřících žen, ale zhruba jen jedna desetina žen bez 

náboženské víry. U žen, které deklarovaly příslušnost k 

římskokatolické církvi, se tento podíl již blíží čtvrtině. "Jinak řečeno, u 

věřících žen a zejména u žen katolického vyznání je podstatně méně 

bezdětných a s jedním dítětem, a naopak více žen s větším počtem 

dětí," konstatovali statistici. Otázkou však je, zda počet věřících 

skutečně poroste. Realita je totiž zatím jiná. Věřících hlásících se k 

určité církvi stále ubývá. Od roku 1991 se jejich množství snížilo na 

polovinu. Zvyšuje se i jejich průměrný věk, dvě pětiny jsou starší 

šedesáti let. Jedním z důvodů, proč klesá počet věřících, je neúplnost 

dat, která mají statistici v tomto směru k dispozici. Na rozdíl od 

dřívějších zjišťování je totiž tato otázka při sčítání lidu dobrovolná. 

Nebo to tak aspoň bylo poprvé uvedeno. A v roce 2011, kdy poslední 

sčítání proběhlo, na ni mnoho lidí odmítalo odpovědět.  

Podle statistiky ovšem narůstá počet věřících lidí bez církevní 

příslušnosti. Při posledním sčítání jich byla mezi věřícími zhruba 

třetina. V mnoha církvích také dochází k tomu, že děti po dovršení 

dospělosti od církve odpadnou. To, jestli dítě vyrůstá v křesťanské 

rodině, nebo ne, je tedy základní charakteristikou, která určuje, jestli 

se dítě v budoucnosti bude hlásit k církvi a bude věřící, nebo ne. 

                                                                           www.tyden.cz 

Ateismus (z řečtiny), doslova život bez Boha či bohů, se obvykle 

chápe v širokém smyslu jako prostá absence víry v Boha či duchovní 

bytosti vůbec. Může však znamenat také výslovné popření Boha nebo 

odmítání náboženství, a to buď tolerantní, anebo bojovné. V tomto 

případě se ovšem obvykle vymezuje proti určité, v dané kultuře 

převládající představě Boha a proti určité formě náboženství. 

Ateismus je široký pojem, jehož zastánce spojuje odpor a odmítání 

náboženství, kdežto v jiných ohledech nemají často nic společného. 
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FRYŠTÁCKÁ NOC KOSTELŮ 2014 

V letošním roce se pod klenbou 

kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku 

společně sejdeme už po třetí  

a otevřeme magickou bránu 

chrámu. Na celý páteční večer 

(23. 5.) je opět připraven 

zajímavý kulturní program, pásmo 

hudby i mluveného slova, v němž 

vystoupí řada účinkujících. 

Smyslem akce je možnost 

nezávazného přiblížení a setkání s 

křesťanstvím, prostor pro 

netradiční setkávaní a rozjímaní 

lidí, za noci plné lehkosti, 

nenucenosti, citlivosti a magické 

hloubky.  

Noc kostelů je určena pro nejširší veřejnost. Kostely a křesťanství se 

zde prezentuji jako významná a nedílná součást společenského života 

všech obyvatel našeho regionu, jako dávná tradice, která má co 

nabídnout i dnešním generacím. 

PROGRAM 

17.55 • Hlas zvonů nad krajinou, – zvony kostela sv. Mikuláše se 

spojí s ostatními kostelními zvony Zlínského kraje a zahájí Noc 

kostelů ve Fryštáku 

18.15 - 19.00 • Slavnostní mše svatá - slavnostní bohoslužba  

„Za město Fryšták“ 

19.05 - 20,10 • Hvězdná brána otevřená - volná prohlídka všech 

částí lodi kostela, kostelní věže a podkroví s odborným výkladem 

20.15 - 21,00 • Slova jako hvězdy – hudebně – dramatické pásmo 

na motivy nesmrtelné knihy Antoina de Exupéryho Malý princ, 

připravilo fryštácké divadélko FOFR.  

Vypravěč: František Odstrčil, varhany: Michal Vilím 

21.05 - 21.45 • Hvězdné osnovy – koncert vycházejících hvězdiček  

i hvězdných stálic Komorního orchestru ZUŠ Morava pod vedením 

pana Josefa Hořáka a pana Ladislava Doliny 

21.50 - 22.25 • Ve svitu hvězd – varhanní a pěvecký recitál Michaely 

Šarmanové, Emilie Řezáčové a jejich hosta 

22.30 - 23.10 • Hvězdný prach – komorní smíšený sbor CANTICUM 

CAMERALE rozezní pod klenbou kostela magické struny světa 

madrigalu 

23.15 • Společná modlitba – závěrečná modlitba za město Fryšták  

a poděkování za večer. 
                                                -FOFR- 

 

 

http://www.tyden.cz/


VOLNO 
    Zatím volno 
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PAŠIJOVÝ KONCERT CHRISTUS FACTUS EST 
 

               

 

 
 
 
 
 
 
 
   

     

   V pásmu zpěvu, poezie a hudby 

    se představili Antonín J. Molek,  

     František Odstrčil a varhaník 

                    Jiří Šón. 

 
CHRISTUS FACTUS EST PRO NOBIS OBEDIENS USQUE AD MORTEM,  

MORTEM AUTEM CRUCIS. 

(Kristus se pro nás stal poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži.) 

Všem účinkujícím patří velký dík za obětavé vystoupení (bohužel) před 

poloprázdným kostelem. Škoda, že ani na Květnou neděli si nenašla 

většina z Vás čas na malé předvelikonoční zastavení. 

(Takže si právem znovu klademe otázku, zda má vůbec smysl podobné 

akce pořádat?)  

ZAHRADA MARIÁNSKÁ 

Český spisovatel a básník Julius Zeyer po prostudování latinských, 

francouzských a německých pramenů, vytvořil literární oslavu Panny 

Marie jako zvěčnění křesťanské oběti a lásky. Seznamuje nás s 

legendami Kristova zrození, jeho mládí, utrpení a vykoupení jako s 

působivým obrazem tragické krásy života a snu, rámovaným čistým 

životem Ježíšovy matky. 

Z PROGRAMU: 

„Moc Kristova kříže a Vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by 

člověk mohl a musel mít strach. Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, 

nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více 

ohrožován. Kristus po svém zmrtvýchvstání přece apoštolům řekl: 

Nebojte se!“                                                                  Jan Pavel II. 
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VŠECHNY MOJE DĚTI 
Možná jste také patřili k těm, co poslední březnovou neděli navštívili 

zlínské Velké kino a shlédli unikátní dokument VŠECHNY MOJE DĚTI z 

nejchudších východoslovenských romských osad. Režisér Ladislav 

Kaboš v něm autenticky a bez sentimentu hledá cestu k řešení 

"romského problému". Slovenské diváky film oslovil s nečekanou 

intenzitou. Za 10 dní se podle výšky tržeb  stal nejúspěšnějším 

dokumentem slovenské kinematografie. Pro české publikum je 

snímek zajímavý i tím, že právě z východního Slovenska byli koncem 

šedesátých let Romové hromadně odsunuti do Čech. Ústřední 

postavou dokumentu je charismatický katolický kněz Marián Kuffa. Ve 

filmu jej ovšem divák uvidí spíše v ušpiněných montérkách. "Nepít a 

makat," zní totiž Kuffovo evangelium, které přináší do zapomenutých 

podtatranských osad Huncovce a Velká Lomnica. Před 25 lety založil 

komunitu z bezdomovců, bývalých kriminálníků a alkoholiků v obci 

Žakovce (nedaleko Popradu) a jeho způsoby resocializace se staly 

známé daleko za hranicemi Slovenska.  I nejchudším Romům pomáhá 

se stejným krédem: nelze dát hladovému rybu, musíme ho naučit 

ryby chytat. A tak se Romové učí postavit si namísto chatrčí plných 

potkanů jednoduché domky.  Společnou prací ale Marián Kuffa usiluje 

hlavně o změnu sociálních vztahů a myšlení uvnitř osad. Chce, aby 

"jeho děti" objevily svoje schopnosti a lidskou důstojnost. Naučily se 

nezávidět si a pracovat jeden pro druhého. "Místo kázání se je snaží 

strhnout vlastním příkladem a lidským zájmem," vysvětluje režisér, 

co jej fascinovalo na ústředním hrdinovi – katolickém knězi, s nímž ho 

pojí dlouholetý přátelský vztah. Filmová kritika na Slovensku 

považuje dokument “Všechny moje děti”, který již získal nominaci na 

cenu East Silver Eye, za průkopnické dílo, které aspiruje i na udělení 

cen za největší veřejnoprávní počin roku. 

Najdou se také mezi námi ti, kteří by Romům ze  

slovenských osad chtěli nějak pomoci – přemýšlejme jak? 

(Napiště nám na mailovou adresu farnicek@post.cz -pn- 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – VEPRIČ (CHORVATSKO) 
Dnes přinášíme další místo naší společné cesty po nejznámějších 

křesťanských poutních místech Evropy. Tentokrát nás čeká výlet na 

chorvatskou Makarskou riviéru. Představíme Vám poutní místo Vepric. 

 

 

Těsně před chorvatským letoviskem 

Makarska ve směru od Splitu (před 

severozápadním okrajem města), 

upozorňuje na Jadranské magistrále 

nenápadná tabulka "Svetište Vepric" 

na odbočku do zalesněného svahu 

pod pohořím Biokovo. Na konci této 

odbočky se po pár stech metrech 

objeví mariánské poutní místo 

Vepric, zasvěcené Matce Boží 

Lurdské (Majka Božja Lurdska nebo 

též Gospa Lurdska).  

Původně jej tvořila pouze jeskyně či spíš výklenek pod skalním 

převisem. A právě tady, v krásném nedotčeném přírodním prostředí 

založil biskup Juraj Carić posvátné místo kultu Matky Boží Lurdské.  

V roce 1909 umístil do jeskynního výklenku mariánskou sochu lurdské 

Bohorodičky. Jeho inspirací bylo proslavené francouzské poutní místo 

Lurdy (Lourdes), které před pár lety navštívil. Lurdská jeskyně, kde se 

roku 1858 zjevila Matka Boží chudé dívce Bernadettě Soubirous, jej 

přivedla na myšlenku vytvořit pod Biokovem, v prostředí podobném 

lurdské posvátné jeskyni, další místo mariánského kultu. Již při založení 

veprické jeskyně byly v přilehlém okolí vysázeny tisíce borovic, které 

dnes tvoří hustý borový les. Skalní scenérii dokresluje i horský potok. 

V průběhu dalších let, zejména pak v poslední době došlo k rozšíření 

posvátného místa, které však naštěstí nijak nenarušilo jeho původní 

kouzlo.  

Jeskyně byla sice po obou stranách rozšířena, ale to nestačilo stále 

rostoucímu počtu poutníků. Byl proto vybudován oltář, kaple se 

sakristií, velký dům pro duchovní cvičení, zpovědnice a křížová cesta.  

V areálu poutního místa je také pochován i jeho zakladatel biskup Juraj 

Carić. Věřící přicházejí do Vepricu po celý rok, ale hlavními poutními 

dny jsou 11. únor (výročí založení posvátného místa a jeho hlavní 

svátek), 25. březen, 15. srpen a 7. až 8. září. V letních měsících se 

Vepric stává i častým cílem turistů, věřících i nevěřících, z celé oblasti 

Makarské riviéry. Až budete tedy v létě putovat třeba na dovolenou 

k Jadranu, nezapomeňte toto krásné poutní místo při své cestě 

navštívit. Jistě to bude i pro Vás nezapomenutelný duchovní zážitek.  

    -pn- 

 

 

                                  

FARNÍČEK  5/14                                                                         - 3 - 

OTEC FRANTIŠEK BEZDĚK OSLAVIL ABRAHÁMOVINY 
 

               

 

 
 
 
 
 

 
 
   

     

Ani se tomu nechce věřit, ale je tomu tak. Salesián P. František 

Bezděk oslavil tyto kulatiny 29. dubna letošního roku. Když před 13 

lety, v roce 2001, přišel jako novokněz do Fryštáku do Domu Ignáce 

Stuchlého, mnozí farníci jej považovali za pětadvacetiletého mladíčka. 

O to větší bylo jejich překvapení, když se zanedlouho (2004) 

oslavovala Františkova čtyřicítka. Za tu dobu, co je František ve 

Fryštáku, se s ním z naší farnosti osobně seznámil určitě už každý, 

takže jej není třeba dlouze představovat. Jisté je, že svým zájmem  

o lidi kolem sebe si ve Fryštáku otec František získal srdce a přátelství 

řady věřících, ale i nevěřících, a setkání s ním bývá vždy pohlazením 

pro duši a důvodem k radosti.  

 

(Připomínám, že Farníček už byl u toho, když otec František slavil před 

deseti lety své 40. Při čtení článku z archívu Farníčku – najdete ho na  

webu: farnostfrystak. cz – Farníček červen 2004, si můžete modlitbou 

vzpomenout i na tehdejšího pisatele článku, kterým byl Peťa Popelka.)    

 

Redakce Farníčku přeje  

otci Františkovi, aby mu  

veselá mysl  

a nasazení pro Boha  

a bližní vydrželo i nadále  

a aby mu Pán žehnal a  

pomáhal ve všem, co dělá  

pro DIS, naši farnost  

a především pro každého  

člověka s nímž se setkává.                 

                                   -vn- 
      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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  
Útočiště hříšníků, tak nazýváme  

v litaniích nejčistší Pannu. Kde k tomu 

bereme odvahu? Ve slovech Ježíšových: 

„Hle matka tvá,“ a také v její pokoře,  

s jakou se sama nazývá nepatrnou 

služebnicí. Maria je plná Boha, ale pravá 

svatost nemá nic společného s pohrdáním 

hříšníky, naopak je plná touhy sdělit jim 

své bohatství duchovní krásy a čistoty.  

O jedné z velkých současných duchovních 

osobností řekla její blízká přítelkyně: 

 „Hned od prvního setkání jsem poznala, že ona ochotně stojí na mé 

straně. Taková je Maria. Ona pevně zakotvena ve svatém Bohu, stojí 

na straně dobra každého člověka. Tak i my máme být mariánskými 

lidmi: stát vždy na straně dobra všech. 
            váš otec Miroslav 

 

HLEDÁME NOVÉ VARHANÍKY 
Od letošních Velikonoc hledá naše farnost nové varhaníky, kteří by se 

rádi zapojili do této služby v našem kostele. V současné době máme 

jen dva varhaníky, a protože hraní zahrnuje nejen mše sv. (celkem  

8 týdně), ale i pohřby, svatby, případně také májové pobožnosti  

a křížové cesty, je tato služba pro dva lidi náročná (zvláště pokud 

např. jeden z nich onemocní, nebo z jiných důvodů nemůže hrát). 

Proto bychom byli rádi, pokud by se našli další ochotní varhaníci, kteří 

by s hraním v kostele, podle svých možností, mohli vypomáhat a 

„posílili řady“. Ideální by bylo, pokud by byli věřící a měli tím pádem 

alespoň základní vztah k liturgii – věděli, co se při mši sv. odehrává. 

Nemusí jít o žádného hudební virtuózy, i začátečník se vše potřebné 

postupně naučí. Prosím, aby se případní zájemci o hraní přihlašovali 

přímo u mne.              otec Miroslav 

 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Dobrý je ten, kdo chce být lepší. 

* Dobrý učitel je víc než dobrá kniha. 

* Dělník je smrtelný, žízeň je věčná. 

* Darovanému koni na zuby nehleď. 

* Dobré mlčení je lepší než špatné mluvení. 

* Dvěma pánům nelze sloužit najednou. 

* Dobré svědomí je lepší nade vše jmění. 

* Falešný přítel je jako kočka, zepředu líže a zezadu škrábe. 

* Hodně jíst a hodně pít není správná cesta ke zdraví. 

* Hloupý říká, co ví, moudrý ví, co říká. 
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                                                                  KALENDÁRIUM KVĚTEN 2014 
  2.5. Památka svatého Atanáše   

  3.5. Svátek svatých Filipa a Jakuba 

  4.5. 3. neděle velikonoční 

11.5. 4. neděle velikonoční 

14.5. Svátek svatého Matěje 

16.5. Svátek svatého Jana Nepomuckého 

18.5. 5. neděle velikonoční 

25.5. 6. neděle velikonoční 

26.5. Památka svatého Filipa Neriho 

29.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 

31.5. Svátek Navštívení Panny Marie 

SVĚDECTVÍ Z KURSŮ ALFA – CESTA Z KRIZE  
V těchto dnech byl ukončen ve Zlíně kurz Alfa. Mnozí z jeho účastníků 

prožili podobný zážitek tomu, který vám zde přinášíme. „Nacházel 

jsem se v těžké životní situaci, kdy partnerské problémy a těžkosti  

v práci se dostaly nad neúnosnou mez a já hledal, o koho se opřít. 

(píše 37 ti letý muž z Prahy). O někoho, kdo se mnou bude sdílet 

těžkosti a přitom nebude odkrytá slabá místa zneužívat, což se mi v 

minulosti opakovaně stávalo. Hledal jsem nějaký pevný bod, ke 

kterému bych se mohl upínat. Protože sám sobě jsem již přestával 

věřit, když všechny pokusy o to žít s lidmi kolem sebe v nějaké 

harmonii byly neúspěšné. Zdálo se, že jediná životní cesta může být 

ustrašené přežívání a čekání, odkud zas přijde další životní rána. Tedy 

ztráta naděje na kvalitní život. S tím, ruku v ruce, šla rezignace  

a upínání se na méně hodnotné životní cíle. Byl jsem na tom až tak 

špatně, že při každém zjištění, že mé představy nepůjdou uskutečnit, 

jsem volal a hledal, kde dělám chybu??? Už jsem si začínal myslet, že 

nebudu moci navázat normální vztah s lidmi. První, o koho jsem se 

opřel, byla rodina. Avšak těžkosti z dětství, které jsem si s rodiči  

a sourozenci řešil, ustoupily doslova kritické situaci, byl jsem na dně. 

Spásu jsem začínal hledat opravdu všude, a protože moji rodiče vždy 

byli hledající a po příchodu svobody, kdy lidé mohli začít volně 

dýchat, se také zapojili do prozkoumávání okolního světa. V naší 

společnosti se začaly šířit různé životní postoje, včetně náboženských. 

Takže bylo odkud čerpat a porovnávat to, co se děje v mém životě  

s různými pohledy na svět. Už uprostřed krize, kdy mi bylo jasné, že 

svůj život nebudu moci zvládat vlastními silami a zajetým přístupem, 

jsem začínal chodit do kostela na mše a ptát se, jak to ta příroda 

vymyslela, k čemu na tomto světě vůbec jsem, že vždy když chci 

uplatnit své zkušenosti a poznatky, tak mě společnost a přátelé 

pošlou s výsměchem nebo shovívavým pochopením do patřičných 

mezí. Právě po mši jsem v kostele čítával různé letáky a časopisy pro 

věřící a chtěl s někým, kdo ke mně bude laskavý, navázat kontakt.                      

                                                     dokončení příště -připravil lk- 
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KŘÍŽOVKA NA KVĚTEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nezapomeň, že…dokončení v tajence. 

Vodorovně: A. Pichlavá rostlina, osychat. – B. Obec na Slovácku (Uherský),  
I. díl tajenky, pražský sportovní klub. – C. Symetrála, čidlo čichu, náš 
kosmonaut, osobní zájmeno, temnota. – D. Druh karty, město Ukrajiny, 
chemický prvek (As). – E. Ohmatání, nejinak, přibližně, mrchožrout, židovské 
ženské jméno. – F. Prachovka, část těla, malování, úder nohou, zkr. minuty. –  

G. A copak, dřívější lotyšské platidlo, glycerin mastných kyselin, anglicky 
„všechno“, hanlivě učitelka. –  H. II. díl tajenky. – I. Ženské jméno, část 
čtverylky, římsky 555, obyvatel Aše. 
Svisle: 1. Pohovka. – 2. Opuštěn. – 3. SPZ Košic, černý kůň, tamti. – 4. Značka 
astatu, polévkový knedlíček, lůno. – 5. Otec Kazi, slovensky „tři“. – 6. Továrna 

obráběcích strojů (zkr.), rusky „jak“, cizí název čaje. – 7. Slovenská řeka, 365 

dní, hora…Blanc. – 8. Slovensky „výměna“, léčivá rostlina. – 9. Jméno 
Komenského, okolek. – 10. Opotřebiti jízdou, německy „obraz“. – 11. SPZ 
Vsetína, černý pták, letopis. – 12. Filipínská sopka, touš, pražská SPZ. –  
13. Jméno Zátopkové, druh tance. – 14. Polní míra, latinsky „umění“, druh 
textilie. – 15.Tři „T“, osamocen, ústředí čínských artistů (zkr.). – 16. Obyvatel 
USA. – 17. Jižní ovoce.  Nápověda: G. All, 6. Tee, 12. ASV, 14. Ars 

Tajenka z minula: faráře Aloise Pijáka                      
         Připravil František Záloha                                         
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Máme dva nové svaté papeže  
Jana XXIII. a Jana Pavla II.  
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