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DOPLŇOVAČKA NA BŘEZEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každá nemoc učí člověka …viz tajenka  

 

1. Klávesové hudební nástroje. – 2. Drobné pečivo. – 3. Nakrájená suchá 

jablka. – 4. Vojenská hodnost. – 5. České město. – 6. Druh cukru. –  

7. Auta dálkové dopravy. – 8. Část klavíru. – 9. Menší kámen. –  

10. Druhy kura domácího. – 11. Podlahová textilie. – 12. Předvádět 

kouzla. – 13. Vybavení kuchyně. – 14. Čtvrtletí (z latiny). – 15. Kárající 

člověk. – 16. Doplněk pánského oblečení. – 17. Druh zimního oblečení. 
Tajenka z minula: …o čem stojí za to psát 

AFORISMY: 

Být bohatý je ta nejlepší prevence proti chudobě. 

Boj se hlavně toho, kdo v hlavě nemá mnoho. 

Břemeno, které nese člověk rád, stává se lehkým 
                                                                                       Připravil Fr. Záloha 

PRO ZASMÁNÍ: 
Pan farář na mši svaté věřícím: "Příští neděli budu kázat o lži a chci, abyste si 
všichni přečetli sedmnáctou kapitolu svatého Marka." 

O týden později se před kázáním znovu ptá z kazatelny, kdo všechno četl 
sedmnáctou kapitolu. Zvednou se ruce všech přítomných.  
Kněz s úsměvem povídá: "Ale svatý Marek má jen šestnáct kapitol, takže teď 
začnu kázat o hříchu lži." 
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 Pobožnost křížové cesty 
je vždy v pátek a v neděli.  
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ci 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 farníci, v duchu si představuji, kdo 

asi Farníček čte. Jsi mladý člověk, chlapec 

nebo dívka, či jsi již manželem nebo 

manželkou, anebo jste „starší generace? 

Toto duchovní slovo, jako každé duchovní 

slovo ve Farníčku, má být určeno všem. 

Dokonce i těm, kdo do kostela nechodí či 

dokonce v Boha nevěří. Křesťanská víra je 

vždy nabídka. Nikomu se nevnucuje. 

Křesťanský Bůh se nikomu nevnucuje. Není však jedno, zda člověk 

přijme Boha do svého života nebo ho odmítne. Soběstačnost  

a vytvoření pouze vlastních kriterií pro hodnocení všeho jsou velmi 

riskantní a záludné. Snadno mohou přejít ve lhostejnost, pýchu, 

přezírání druhých, či podezírání druhých a v ohromné předsudky. 

Takový člověk obvykle řekne: co mě není jasné, je nesmysl  

a hloupost, i víra v Boha.  

Pro nás je ve víře nejdůležitější osoba Ježíše z Nazareta. O existenci 

Ježíše z Nazareta žádná encyklopedie dnes již nepochybuje. Pochybují 

pouze neználci a zarytí odpůrci. Na Ježíši a jeho slovech máme 

postavenu svou víru. Víra nás vede k lásce, přátelství, solidaritě, 

odpuštění.  

Prosme Pána, ať nám ve své dobrotě dá potřebné dary pro 

svědectví o své víře.                            Žehná Vám otec Miroslav. 

 

POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB - FRYŠTÁK 2015 
KVĚTNÁ NEDĚLE    8.00  10.00 

ZELENÝ ČTVRTEK  18.15 

VELKÝ PÁTEK   18.15 

BÍLÁ SOBOTA   20.00 

VELIKONOČNÍ NEDĚLE    8.00   10.00  

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ   8.00 

   

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Na hrubý pytel, hrubá záplata. 

* Není kostelíčka, aby v něm nebylo kázáníčka. 

* Nové koště dobře mete, ale staré ví, kde je nejvíce špíny. 

* Není všechno zlato, co se třpytí. 

* Nechlub se postavou, ale rozumem. 

* Nemusí téct, stačí, když kape. 

* Nechval dne před večerem. 

* Na každém šprochu, pravdy trochu. 

* Nikdo není tak škaredý, aby se někomu nelíbil. 

* Není na světě ten, co by se zavděčil všem. 
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                                                                  KALENDÁRIUM BŘEZEN 2015 
   

  1.3. 2.neděle postní 

  8.3. 3.neděle postní 

15.3. 4.neděle postní  

19.3. Slavnost svatého Josefa 

22.3. 5.neděle postní 

25.3. Slavnost Zvěstování Páně 

29.3. Květná neděle 

 

POSTNÍ DOBA 
Pro vás se Ježíš stal chudým, abyste vy zbohatli z jeho 

chudoby…   (2 Kor 8,9) 

Co tato slova svatého Pavla říkají nám, křesťanům 21. století? 

Především nám říkají, jaký je Boží styl. Bůh se neprojevuje 

prostřednictvím světské moci a bohatství, ale slabostí a chudobou: 

„Ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým…“ Kristus v moci a slávě rovný 

Otci se stal chudým; sestoupil mezi nás a ke každému z nás se 

přiblížil; sám sebe se zřekl a „vyprázdnil se“, aby se nám ve všem 

připodobnil (Flp 2,7; Žid 4,15).  

To je velké tajemství Božího vtělení! Avšak důvodem tohoto všeho je 

Boží láska! Ježíš se stal chudým ne pro chudobu samotnou, ale – jak 

říká svatý Pavel – „abyste vy zbohatli z jeho chudoby“. 

Existují tři druhy bídy: materiální, morální a duchovní. A jako 

křesťané jsme povoláni vidět bídu druhých, dotýkat se jí, brát ji na 

sebe a konkrétně se přičinit o její ulehčení. 

Udělá nám dobře, když pomůžeme druhým 

Postní doba je vhodnou dobou k dávání ze svého. Udělá nám dobře, 

když se budeme ptát, čeho se můžeme vzdát, abychom pomohli 

druhým a obohatili je svou chudobou.  Nezapomínejme však na to, že 

pravá chudoba i bolí. Nemám důvěru k almužně, která nic nestojí  

a která nebolí. Nechť Duch svatý podporuje naše předsevzetí  

a posiluje v nás pozornost a zodpovědnost vůči lidské bídě, abychom 

se stávali milosrdnými a konali milosrdenství. S tímto přáním vás 

ujišťuji o své modlitbě za to, aby každý věřící plodně vykonal postní 

pouť, a prosím vás, abyste se modlili za mne. 

Pokud se domníváme, že si vystačíme sami, vydáváme se na 

cestu ke krachu 

Duchovní bída nás zasahuje, když se vzdalujeme od Boha  

a odmítáme jeho lásku. Pokud se domníváme, že nemáme zapotřebí 

Boha, který nám v Kristu podává svou ruku, a myslíme si, že si 

vystačíme sami, vydáváme se na cestu směřující ke krachu. Bůh je 

ten jediný, kdo skutečně zachraňuje a osvobozuje.                                     

          Papež František. 
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MYŠLENKY NA TENTO MĚSÍC 

 
HENRI CAFFAREL – MANŽELSTVÍ CESTA K BOHU 
 

 Když člověk na Boží výzvu odpoví, nabývá pocit, že jeho cesta 

k bytí se uvolnila, že objevuje pravý život. Stejně tak na rovině 

víry jako v rovině lidské lásky a ještě mnohem hlouběji. 

 Odmítnout sdílení už v lidské rovině znamená zničit se. 

V náboženské rovině to v pravém smyslu znamená zemřít, 

protože člověk přerušil své spojení s Bohem. 

 Objevit svou neúplnost ve vztahu k druhému pohlaví je důležitá 

duchovní událost, protože si člověk uvědomí svou nespornou, 

úplnou chudobu. Je pravda, že většinou se lidé s touto 

zkušeností setkávají v lásce.  

 Obvykle svou neúplnost poznají, až když jsou od ní osvobozeni. 

Osvobozeni za podmínky, že druhý z manželů zůstává, daruje 

se. 

 Bůh ke svému cíli používá pocit neúplnosti ve vztahu muže  

a ženy. Člověk, který tvrdí, že si na vše stačí sám je směšný. 

 Chudoba člověka ve vztahu k Bohu je absolutní. Bez Boha nemá 

člověk začátek ani konec. Člověk zbavený Božího přátelství je 

jako živá mrtvola. 

 Člověk se bojí Bohu obětovat svou lidskou velikost, což je 

v určitém smyslu věc úcty hodná, mít správný pojem o své 

vznešenosti. Od koho vše ale vznešenost pochází, ne-li od Boha? 

 Dar lásky je zázrak, nenadálý, daný vždy zdarma. Jak ho ale 

obdržet? 

 Buď druhého okouzlím a vzbudím v něm lásku, nebo mohu 

tesklivě toužit. 

 „Kdyby někdo chtěl za vše, co má v domě, koupit lásku, sklidí 

svrchovanou hanbu.“ Bible - Píseň písní 8/7. A kdyby se uchýlil 

k násilí, ukázal by se jako primitivní hrubec. 

 Denně je třeba dar lásky od milované bytosti očekávat, denně 

přijímat. 

 Podobně lásku k Bohu nelze koupit. Je darem. Člověk před 

Bohem musí stejně tak pochopit, že Boží dar je vždycky a 

výlučně iniciativou Boha. Člověku nezbývá než ho přijmout. 

 Jak tedy získáme lásku Boží, která je cennější než cokoliv 

jiného? Mezi mužem a ženou hraje roli půvab. A milovat Boha 

tak, že bychom si Jeho lásku urvali, kdo by se odvážil na to 

pomyslet? Zbývá jenom touha. Po Boží lásce můžeme jenom 

toužit. 

 

       vybrala js 
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ADOPCE NA DÁLKU 
Vážení adoptivní rodiče, v minulém roce jsme podporovali v projektu 

Adopce dětí na dálku celkem 5 indických dětí, v květnu jsme dostali 

informaci o ukončení podpory u studenta, který se jmenuje Nishal 

Winston D´cunha  a obdobná zpráva přišla v prosinci a týkala se Inase 

Gomeze. V listopadu jsme zahájili v našem městě již devatenáctou 

sbírku na podporu adopce dětí na dálku a můžeme s radostí 

konstatovat, že byla velmi úspěšná. Zůstatek z předcházející sbírky byl 

10.668,- Kč a do 19. února jsme vybrali dalších 49.788,- Kč. Celkem 

máme připraveno na úhrady 60.456,- Kč. Dne 21. ledna 2015 jsme 

odeslali první platbu za dvě děti ve výši 10.900,- Kč a za ostatní se 

posílá platba až během měsíce března. Moc děkujeme rovněž dárci, 

který i když sám není z Fryštáku, a nepřál si být jmenován podpořil 

naši sbírku velkorysou částkou 20 tisíc korun. Patří mu za jeho 

otevřené štědré srdce velký dík. Vzhledem k dostatku finančních 

prostředků doplníme počet adoptovaných dětí na sedm. Doposud se do 

sbírky zapojilo 89 občanů a na jejím úspěchu se podílela osvědčená 

skupina organizátorů, velký dík patří paní Konečné na matrice MěÚ, 

paní Chudožilové ve školní jídelně a dále v jednotlivých částech města 

těmto občanům: Márii Urbáškové, Zdeňce Doležalové, Marii 

Vaňharové, Janě Nášelové, Marii Kršákové, Aničce Skaličkové, Marii 

Zapletalové, Zdeňku Orsavovi a Františku Mrázkovi. Naše velké 

poděkování patří Mgr. Pavlu Nášelovi za vytrvalou propagaci adopce na 

dálku ve FL a městském rozhlase. Závěrečné hodnocení sbírky včetně 

údajů o nových podporovaných indických dětech zveřejníme 

v některých následujících FL a také v propagační skříňce u nákupního 

střediska na náměstí.   

 organizátoři sbírky 

 

K TRAGICKÝM UDÁLOSTEM, KTERÉ SE ODEHRÁLY V UHERSKÉM BRODĚ, SE 

VYSLOVIL OLOMOUCKÝ ARCIBISKUP JAN GRAUBNER. 

Ve svém prohlášení vyjadřuje zármutek nad ztrátami na životech, 

ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a také se zamýšlí nad 

medializací podobných tragédií. „Velmi mě zasáhla zpráva  

o událostech, k nimž došlo v Uherském Brodě, a nad ztrátou každého 

lidského života cítím velký zármutek. Se všemi, kdo při této tragédii 

ztratili někoho blízkého, hluboce soucítím. Poslal jsem také kondolenci 

starostovi Uherského Brodu a ujistil jsem ho o svých modlitbách za 

oběti i pozůstalé. Domnívám se, že celá společnost by se měla 

zamyslet nad dobrovolným omezením informací o zločinech takového 

typu. Zbytečně podrobné popisování sice zvyšuje sledovanost, ale také 

motivuje psychicky nemocné a navádí ke zločinům. Jedni mají sice 

právo na informace, ale to, jak je vidět, ohrožuje právo všech na život. 

Jsme povinni volit menší zlo.“  

   Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 
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MINISTRANTI HÁJILI BARVY FRYŠTÁKU NA FLORBALOVÉM TRUNAJI 
Jak jsme minulý rok slíbili, tak jsme udělali. Konečně jsme přivezli 

pohár ze starší kategorie!!! V sobotu 28. února jsme se sešli na 

náměstí odkud nás naši rodičové zavezli do školy v Kašavě. Letos bylo 

na tomto florbalovém klání dohromady šest týmů. V prvním utkání 

jsme hráli s týmem Kašavy – odchovanci. Šlo o velmi nudný zápas, nic 

moc zajímavého se nestalo. A tak není divu, že na konci zápasu svítil 

na tabuli stav 0:0. Hned poté navazoval zápas s Kašavou, naším 

velkým konkurentem. První gól vsítil Pája Gálík a mohli jsme se 

radovat. Poté však přišlo srovnání. Utkání rozhodla krásná střela Marka 

Odstrčila, který byl na hřišti nejvíc vidět. Po celý zápas čaroval na 

brankovišti také Dominik Němec a někdy předvedl kvalitní zákroky. 

Tento mač nás nakopl, a tak jsme vyhráli další utkání s Valašskou 

Polankou. Góly dali Marek Odstrčil a Kuba Kočenda.  Byli jsme však 

příliš našťávení a další zápas s outsiderem z Hošťálkové jsme bohužel 

„jen“ remizovali 0:0. Nesoustředěnost a nedisciplinovanost nás 

provázela v posledním utkání s Francovou Lhotou. Nakonec jsme  

dostali gól (který ovšem neměl platit) a prohráli jsme 0:1. 

Zúčtování bodů trvalo jen chvíli a za malý okamžik jsme se dozvěděli, 

že jsme třetí!!! Skvělý výsledek! 

Chtěl bych poděkovat všem našim ministrantům (Markovi, Mirkovi, 

Ondrovi, Vaškovi, Pájovi, Vojtovi, Kubovi a Štěpánovi), kteří tvrdě 

bojovali za naši farnost a také rodičům (F. Kočenda, L. Fuksa,  

L. Kučerová), kteří si na nás udělali čas. Doufám, že příští rok se opět 

předvedeme a třeba přivezeme i „něco podobného“, jako letos. 

    -dn- 

 

 

         
 

 
 
 

 
 

    

 

 

Ministranti se pochlubili získaným  

pohárem při nedělní mši svaté 1. března. 

Moc děkujeme za vzornou reprezentaci 

naší farnosti. 
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PŘEČTĚTE SI…  
Vyšla nová kniha "Pastorace zvláštních 

skupin". Je to přehledná publikace, která 

nemá v češtině obdoby.  

"V současné pastoraci se vyskytují čím dál 

častěji problémy lidí, které souvisí s vírou, ale 

nejsou řešitelné jen cestou zbožnosti, svátostné 

praxe a sdílení v křesťanském společenství. 

Úkolem pastorace jistě není vše vyřešit, ale spíš 

doprovázet k lidsky důstojnému zvládání situace 

ve světle evangelní zvěsti a s pomocí i jiných 

vědních disciplín, než jen teologických. Záměrem 

publikace je proto upozornit na obtížné oblasti, 

ve kterých se má konat pastorační péče církve, vybavit čtenáře 

prostředky pro o orientaci a doprovázení, jestliže se s nějakým méně 

obvyklým případem setká. K tomu mu mají dopomoci jak aplikované 

znalosti z pastorální teologie, tak znalosti s jiných, s konkrétní situací 

člověka souvisejících, vědních oblastí..." Autor této práce musí sám 

popravdě říci, že se ve své pastorační službě mnohdy začal zajímat  

o teoretické znalosti a řešení až poté, když byl s nějakým problémem 

konfrontován. Tím více mu potom prospělo studium odborné 

literatury. Také se mohl snáze a účinněji přiblížil lidským trápením  

a obtížím."                (Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, ThD. autor knihy) 

Farní pastorace je stále nejobvyklejší a nejrozšířenější formou 

pastorační práce v katolické církvi. Je pestrá, ale v zásadě je 

přizpůsobena situacím, v nichž se ocitá většina farníků. Nebo spíš 
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PAPEŽ FRANTIŠEK – K VÝCHOVĚ DĚTÍ  
Papež František povzbuzuje otce, 

že může sem tam na jejich dítka 
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se při tom ale zraňovat důstojnost 
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trochu uhodí, ale nikdy ne do tváře, aby je neponižoval."Jak pěkné," 

prohlásil František. Podle něj otec ví, jaký je smysl důstojnosti. Musí 
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                                   vybral pn 

        

  POZVÁNKA NA KONCERT 
Fryštácká farnost, divadélko FOFR a město Fryšták 

Vás srdečně zvou na velikonoční koncert 

CHRISTUS FACTUS EST 
Zazní varhanní hudba starých mistrů a gregoriánské chorály 

provázená výňatky z knihy Zahrada Mariánská Julia Zeyera. 

Zpěv: Antonín Jeroným Molek 

Varhany: Jiří Šón 

Mluvené slovo: František Odstrčil 

KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU. 

NEDĚLE 29. 3. 2014 V 15.45 HODIN 
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SYMBOLIKA  K+M+B 
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Ať to mám písemně. Děkuji.            A. Bačůvková. 
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       Z webu.pastorace.cz 
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NOVÁ EVANGELIZACE – 3.DÍL – CO JE NOVÁ EVANGELIZACE? 
Papež Jan Pavel II. poprvé promluvil o nové evangelzaci v roce 1979 

při své návštěvě Polska. Byl geniální v tom, že dokázal vycítit 

znamení doby. Dále se k tomuto tématu vracel, např. při návštěvě 

Jižní Ameriky při promluvě ke shromáždění tamních biskupů když 

upozornil na skutečnost, že mnoho lidí v Jižní Americe odešlo z Církve 

a zdůraznil: „ nepotřebujeme znovu evangelizovat, ale potřebujeme 

„nově evangelizovat“. 

K tomu dodal, že tato evangelizace musí být nová: 

 ve svém nadšení (horlivosti) 

 ve své metodě (způsobech) 

 ve formě vyjádření 

1/ Vysvětlení najdeme v Apoštolském listu Jana Pavla II. Novo 

millennio ineunte. Papež v něm píše : „ Musíme v sobě znovu zapálit 

horlivost prvotní církve a dovolit sobě, abychom byli naplněni 

horlivostí apoštolského kázání, které následuje po Letnicích, 

musíme v sobě oživit nadšené přesvědčení, které měl Pavel, když 

říkal :“ Běda mě, kdybych nehlásal evangelium“. Tito apoštolové byli 

k nezastavení. Okamžitě vyšli z večeřadla do ulic a začali hlásat 

evangelium, začali dělat skutky moci. To samé se stalo sv. Pavlovi. 

Poté co strávil svůj noviciát na poušti a přímo od Pána se učil všem 

tajemstvím, tak potom byl k nezastavení, začal všude hlásat 

evangelium a nehleděl na nebezpečí. Stejně jako Ježíš dělal mocné 

činy a říkal, že Boží království nejsou jen slova, ale i mocné činy v síle 

Ducha Svatého. Proto i papež říká, že potřebujeme sílu Letnic. My 

bychom se měli znovu a znovu modlit o nové Letnice a naplnění 

Duchem svatým. Říká to i sv. Pavel v Ef 5,18: buďte naplněni 

Duchem. Není to nějaká rada, je to příkaz. Protože bez něho nejsme 

schopni evangelizovat. A to je to klíč k nové evangelizaci.  

2/ Dříve se pořádaly tzv. lidové misie. Zdá se, že již nejsou příliš 

účinné. Potřebujeme něco nového. Teď například vedeme spoustu 

kurzů ALFA a jiných kurzů. Potřebujeme nové způsoby vyjádření, jak 

předávat evangelium. Někdy to může být skrze nějakou hru, divadlo, 

pantomimu, nebo skrze hudbu, tanec. Stále si ale můžeme klást 

otázku: v čem spočívá tato nová evangelizace? Je to poselství nové? 

Zřejmě ne. Protože evangelium je stejné dnes, včera i zítra. Co je 

tedy nového? Nová je kultura, kterou evangelizujeme. Jednou  

z hlavních charakteristik naší doby je, že náboženství je vytlačováno 

na okraj. Bůh se ztrácí z běžného života. Milióny lidí žijí, jakoby Bůh 

neexistoval. Jan Pavel II. jasně viděl, že je to poprvé v lidské historii. 

Proto potřebujeme takovou formu evangelizace, která na toto bude 

reagovat. A v tomto má být nová tato evangelizace. Proto i metoda 

evangelizace se bude lišit od toho, jak se evangelizovalo v minulosti. 
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NOVÁ EVANGELIZACE 
Generální sekretář synodu o nové evangelizaci (v roce 2012) kardinál 

Donald Wuerl ji v dokumentu z tohoto synodu definuje takto:  

„ Ve své podstatě nová evangelizace znovu navrhuje osobní setkání 

se vzkříšeným Pánem, s Jeho evangeliem a Jeho Církví pro ty, kteří 

již nevidí, že Církev je zapojena do tohoto poselství“. Chtěl bych 

zdůraznit, že je ve všech svých církevních dokumentech radikálně 

zaměřená na Krista. Lidem se již nepřipomínají nějaké rituály nebo 

morální pravidla, zvyky, ale povzbuzují se v tom, aby měli osobní 

setkání s osobou Ježíše Krista. Nová evangelizace není o nějakém 

programu, nebo o nějaké nauce, je o osobě.  

A jméno té osoby je Ježíš Kristus. 

Na koho je zaměřena nová evangelizace? 

1/ Na lidi stále chodící do kostela. V mé diecézi (O. Pat Collins CM  

je vincentinský kněz z Irska, uznávaný a vynikající kazatel na 

mezinárodních konferencích, hudebník a univerzitní profesor) chodí 

do kostela 14% lidí. Takže 86% lidí již do kostela nechodí, a když 

jsou třeba katolíci, tak nemají pohřeb v kostele. Lidé nechtějí kněze. 

Ve většině případů nevěří v posmrtný život. Ale přesto mnozí z nich 

byli pokřtěni a biřmováni. I v menšině lidí chodících do kostela je 

určitý problém. I když většina z nich přijímá svátosti a byli 

katechizování, tak nejsou plně evangelizováni. Je pravda, že věří  

v Boha, ale nemají osobní vztah k Ježíši Kristu. V apoštolské exhortaci 

Jana Pavla II. - Katecheze v Církvi se mluví o mnoha křesťanech 

stojících teprve na prahu víry. Pokud neudělají tento krok víry  

a nevstoupí do důvěrného vztahu s Ježíšem, tak nebudou plně 

evangelizováni. Svědčil jsem vám o tomto svém kroku víry, který 

jsem udělal, jako 29-letý kněz. Nemám teď úmyslu někoho odsuzovat 

nebo kritizovat, říkám to spíše se smutkem, ale potkávám spoustu 

kněží a biskupů, kteří nejsou plně evangelizováni a je to pak situace, 

kdy slepý vede slepého. Nová evangelizace se zaměřuje na ty, kdo 

dělají alespoň nějakou praxi. Pokud jsou oni zapáleni, tak začnou 

evangelizovat ty, co již nechodí do kostela.  

2/ Jsou to katolíci jen podle jména. Jejich morálka je ale stejná, jako 

těch, co nevěří. Zvláště je to patrné v oblasti financí a sexuality. Když 

se jich zeptáte, jestli jsou katolíky, váhavě odpoví že jsou. Ale když 

se podívát na jejich život, zjistíte, že jsou zapojeni do okultismu, 

pověr, new age a jsou velmi naivně otevřeni duchovnímu světu  

a vystaveni působení zlého ducha. V současné době jsme svědky 

apostaze (tzn. odpadu od víry) v celé Evropě. Davy lidí se obracejí 

zády k Církvi a žijí, jakoby Bůh neexistoval. To jsou ty ryby, které 

máme lovit. To jsou ty ztracené ovce, které máme hledat. Ne  

v odsuzujícím duchu, ale v duchu soucitu a lásky.              

   dokončení příště – připravil 

lk 

 

Připravil -lk- 
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dělají alespoň nějakou praxi. Pokud jsou oni zapáleni, tak začnou 

evangelizovat ty, co již nechodí do kostela.  

2/ Jsou to katolíci jen podle jména. Jejich morálka je ale stejná, jako 

těch, co nevěří. Zvláště je to patrné v oblasti financí a sexuality. Když 

se jich zeptáte, jestli jsou katolíky, váhavě odpoví že jsou. Ale když 

se podívát na jejich život, zjistíte, že jsou zapojeni do okultismu, 

pověr, new age a jsou velmi naivně otevřeni duchovnímu světu  

a vystaveni působení zlého ducha. V současné době jsme svědky 

apostaze (tzn. odpadu od víry) v celé Evropě. Davy lidí se obracejí 

zády k Církvi a žijí, jakoby Bůh neexistoval. To jsou ty ryby, které 

máme lovit. To jsou ty ztracené ovce, které máme hledat. Ne  

v odsuzujícím duchu, ale v duchu soucitu a lásky.              

   dokončení příště – připravil 

lk 

 

Připravil -lk- 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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PAPEŽ FRANTIŠEK – K VÝCHOVĚ DĚTÍ  
Papež František povzbuzuje otce, 

že může sem tam na jejich dítka 

dopadnout trestající ruka. Nesmí 

se při tom ale zraňovat důstojnost 

dítěte. Vatikán výrok svého šéfa 

obhajuje. Bít vlastní děti je podle 

svatého otce v pořádku, pokud se 

při tom zachová jejich 

důstojenství. Papež to řekl při 

pravidelné únorové generální 

audienci, která se věnovala roli 

otců v rodině. František při ní líčil, co dělá dobrého otce. Patří k tomu 

i korekce chování potomků. Papež k tomu vyprávěl o jednom 

tatínkovi, který při setkání s manželskými páry řekl, že občas své děti 

trochu uhodí, ale nikdy ne do tváře, aby je neponižoval."Jak pěkné," 

prohlásil František. Podle něj otec ví, jaký je smysl důstojnosti. Musí 

dítě potrestat, ale dělá to spravedlivě. Zástupce Vatikánu Thomas 

Rosica teze papeže obhajuje. Kdo už někdy tělesně nekáral své dítě, 

nebo ho tak nekárali jeho rodiče? napsal v e-mailu. Papež podle něj 

nemluvil o násilí nebo krutosti, ale mnohem více o tom, jak někomu 

pomoci k vývoji a zralosti.František má děti rád. Rosica současně 

poukázal na to, jak hezky se František k dětem chová. Ostatně, to je 

o něm velmi dobře známo. Postoj katolické církve k tělesným trestům 

obecně je částečně v rozporu s tím, co hlásá úmluva OSN o dětských 

právech, kterou podepsal i Svatý stolec. Vatikán už v této souvislosti 

v minulosti zdůraznil, že tělesné tresty v žádném směru nepodporuje. 

Ve světě zakazuje tělesné tresty v jakékoli formě celkem 39 zemí. 

Například v USA můžou rodiče bít děti podle zákona, pokud se užití 

násilí pohybuje v "rozumném rámci". Ve školách lze děti tělesně 

trestat v 19 amerických státech. 

                                   vybral pn 

        

  POZVÁNKA NA KONCERT 
Fryštácká farnost, divadélko FOFR a město Fryšták 

Vás srdečně zvou na velikonoční koncert 

CHRISTUS FACTUS EST 
Zazní varhanní hudba starých mistrů a gregoriánské chorály 

provázená výňatky z knihy Zahrada Mariánská Julia Zeyera. 

Zpěv: Antonín Jeroným Molek 

Varhany: Jiří Šón 

Mluvené slovo: František Odstrčil 

KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU. 

NEDĚLE 29. 3. 2014 V 15.45 HODIN 
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SYMBOLIKA  K+M+B 
Od dětství až do února letošního roku jsem si myslela, že  znám 

symboliku K+M+B. Až pan Martin Němec při psaní křídou na naše 

dveře říkal něco  jiného. Tak mně to překvapilo,  že jsem si to, 

bohužel, nezapamatovala. Můžete mi na to ve Farníčku odpovědět?  

Ať to mám písemně. Děkuji.            A. Bačůvková. 

 

Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6. ledna), odjakživa 

doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském Východě se světí křestní 

voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, 

při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B s udáním letopočtu. 

V Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech 

králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž 

zkratka latinského Christus mansionem Benedikt - tedy Kristus 

požehnej tomuto domu.  

A není pouze symbolické, že se toto žehnání domů provádí na 

počátku roku... 

Co je požehnání 

V hovorové řeči požehnání znamená něco dobrého, štěstí, ochranu  

a zdraví. Přitom je člověku v podvědomí nějak jasné, že  

s požehnáním nelze manipulovat, že si ho nelze ani koupit, ani 

zasloužit... V nekřesťanských náboženstvích lidé věřili a věří, že 

požehnání mohou získat skrze nejrůznější magické rituály, amulety, 

maskoty, pověry atd. Mnohé z toho přežívá dodnes. 

Oslava Boží a prosba o pomoc 

V křesťanství je požehnání v první řadě oslavou a chválou Boží, 

uznáním jeho tvůrčí moci. Z tohoto postoje pak vyplývá prosba o jeho 

pomoc. 

Kdo může žehnat 

Žehnat - svolávat Boží pomoc - může každý pokřtěný člověk. Některá 

žehnání jsou však v církvi vyhrazena svěceným služebníkům církve – 

tedy kněžím. 

Účinnost požehnání 

Při žehnací modlitbě jsou věci a lidé, kteří je užívají svěřovány do Boží 

ochrany. Je vyprošována Boží pomoc při jejich užívání. Při požehnání 

člověk všechno dobré očekává od Boha, Pána světa. „Účinnost“ 

požehnání spočívá na přímluvné modlitbě a v důvěře člověka v Boha. 

Požehnáním svěřujeme věci do péče Boží s vírou, že on sám nás 

skrze ně povede k našemu trvalému dobru - spáse. A to i tehdy, 

kdyby to mělo být proti našemu momentálnímu chápání... 

Záchrany docházíte z Boží dobroty skrze víru. Není to vaší zásluhou, 

je to Boží dar! Dostáváte ho ne pro skutky, aby se nikdo nemohl 

chlubit. Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši. (Ef 2,4-10) 

       Z webu.pastorace.cz 

 

 
 

 



VOLNO 
    Zatím volno 
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MINISTRANTI HÁJILI BARVY FRYŠTÁKU NA FLORBALOVÉM TRUNAJI 
Jak jsme minulý rok slíbili, tak jsme udělali. Konečně jsme přivezli 

pohár ze starší kategorie!!! V sobotu 28. února jsme se sešli na 

náměstí odkud nás naši rodičové zavezli do školy v Kašavě. Letos bylo 

na tomto florbalovém klání dohromady šest týmů. V prvním utkání 

jsme hráli s týmem Kašavy – odchovanci. Šlo o velmi nudný zápas, nic 

moc zajímavého se nestalo. A tak není divu, že na konci zápasu svítil 

na tabuli stav 0:0. Hned poté navazoval zápas s Kašavou, naším 

velkým konkurentem. První gól vsítil Pája Gálík a mohli jsme se 

radovat. Poté však přišlo srovnání. Utkání rozhodla krásná střela Marka 

Odstrčila, který byl na hřišti nejvíc vidět. Po celý zápas čaroval na 

brankovišti také Dominik Němec a někdy předvedl kvalitní zákroky. 

Tento mač nás nakopl, a tak jsme vyhráli další utkání s Valašskou 

Polankou. Góly dali Marek Odstrčil a Kuba Kočenda.  Byli jsme však 

příliš našťávení a další zápas s outsiderem z Hošťálkové jsme bohužel 

„jen“ remizovali 0:0. Nesoustředěnost a nedisciplinovanost nás 

provázela v posledním utkání s Francovou Lhotou. Nakonec jsme  

dostali gól (který ovšem neměl platit) a prohráli jsme 0:1. 

Zúčtování bodů trvalo jen chvíli a za malý okamžik jsme se dozvěděli, 

že jsme třetí!!! Skvělý výsledek! 

Chtěl bych poděkovat všem našim ministrantům (Markovi, Mirkovi, 

Ondrovi, Vaškovi, Pájovi, Vojtovi, Kubovi a Štěpánovi), kteří tvrdě 

bojovali za naši farnost a také rodičům (F. Kočenda, L. Fuksa,  

L. Kučerová), kteří si na nás udělali čas. Doufám, že příští rok se opět 

předvedeme a třeba přivezeme i „něco podobného“, jako letos. 

    -dn- 

 

 

         
 

 
 
 

 
 

    

 

 

Ministranti se pochlubili získaným  

pohárem při nedělní mši svaté 1. března. 

Moc děkujeme za vzornou reprezentaci 

naší farnosti. 
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PŘEČTĚTE SI…  
Vyšla nová kniha "Pastorace zvláštních 

skupin". Je to přehledná publikace, která 

nemá v češtině obdoby.  

"V současné pastoraci se vyskytují čím dál 

častěji problémy lidí, které souvisí s vírou, ale 

nejsou řešitelné jen cestou zbožnosti, svátostné 

praxe a sdílení v křesťanském společenství. 

Úkolem pastorace jistě není vše vyřešit, ale spíš 

doprovázet k lidsky důstojnému zvládání situace 

ve světle evangelní zvěsti a s pomocí i jiných 

vědních disciplín, než jen teologických. Záměrem 

publikace je proto upozornit na obtížné oblasti, 

ve kterých se má konat pastorační péče církve, vybavit čtenáře 

prostředky pro o orientaci a doprovázení, jestliže se s nějakým méně 

obvyklým případem setká. K tomu mu mají dopomoci jak aplikované 

znalosti z pastorální teologie, tak znalosti s jiných, s konkrétní situací 

člověka souvisejících, vědních oblastí..." Autor této práce musí sám 

popravdě říci, že se ve své pastorační službě mnohdy začal zajímat  

o teoretické znalosti a řešení až poté, když byl s nějakým problémem 

konfrontován. Tím více mu potom prospělo studium odborné 

literatury. Také se mohl snáze a účinněji přiblížil lidským trápením  

a obtížím."                (Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, ThD. autor knihy) 

Farní pastorace je stále nejobvyklejší a nejrozšířenější formou 

pastorační práce v katolické církvi. Je pestrá, ale v zásadě je 

přizpůsobena situacím, v nichž se ocitá většina farníků. Nebo spíš 

ocitala. Tato běžná farní pastorace si potom neví příliš rady s těmi, 

kdo se ocitají v situacích, které jsou v něčem extrémně obtížné nebo 

od běžného průměru značně odlišné. Kromě toho řada těchto situací 

vyžaduje nejen duchovní péči, opřenou o dobré teologické znalosti, 

ale také znalosti či dovednosti z jiných oborů, nebo alespoň dobrou 

orientaci v tom, jak jiné obory lidem v těžkostech pomáhají. Máme 

tedy na mysli pastoraci, která se ocitá zčásti nebo úplně za hranicemi 

základní běžné farní práce. Jde o pastorační působení v mezních, 

jindy v obtížných a zátěžových situacích, které se vyskytují  

u křesťanů i nekřesťanů, ale nejsou zcela běžné. Musíme však uznat, 

že se objevují dnes i v prostoru církve stále častější. Někdy to 

vypadá, že to, co bylo před desetiletími v pastoraci spíš výjimkou, se 

dnes stává běžným jevem a výjimkou je naopak život, který se od 

křesťanského obrazu života příliš neliší. 

                                                                              vybral pn 

 

ČTENÁŘI A MILOVNÍCI KRÁSNÝCH KNIH - SPOJME SE  
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MYŠLENKY NA TENTO MĚSÍC 

 
HENRI CAFFAREL – MANŽELSTVÍ CESTA K BOHU 
 

 Když člověk na Boží výzvu odpoví, nabývá pocit, že jeho cesta 

k bytí se uvolnila, že objevuje pravý život. Stejně tak na rovině 

víry jako v rovině lidské lásky a ještě mnohem hlouběji. 

 Odmítnout sdílení už v lidské rovině znamená zničit se. 

V náboženské rovině to v pravém smyslu znamená zemřít, 

protože člověk přerušil své spojení s Bohem. 

 Objevit svou neúplnost ve vztahu k druhému pohlaví je důležitá 

duchovní událost, protože si člověk uvědomí svou nespornou, 

úplnou chudobu. Je pravda, že většinou se lidé s touto 

zkušeností setkávají v lásce.  

 Obvykle svou neúplnost poznají, až když jsou od ní osvobozeni. 

Osvobozeni za podmínky, že druhý z manželů zůstává, daruje 

se. 

 Bůh ke svému cíli používá pocit neúplnosti ve vztahu muže  

a ženy. Člověk, který tvrdí, že si na vše stačí sám je směšný. 

 Chudoba člověka ve vztahu k Bohu je absolutní. Bez Boha nemá 

člověk začátek ani konec. Člověk zbavený Božího přátelství je 

jako živá mrtvola. 

 Člověk se bojí Bohu obětovat svou lidskou velikost, což je 

v určitém smyslu věc úcty hodná, mít správný pojem o své 

vznešenosti. Od koho vše ale vznešenost pochází, ne-li od Boha? 

 Dar lásky je zázrak, nenadálý, daný vždy zdarma. Jak ho ale 

obdržet? 

 Buď druhého okouzlím a vzbudím v něm lásku, nebo mohu 

tesklivě toužit. 

 „Kdyby někdo chtěl za vše, co má v domě, koupit lásku, sklidí 

svrchovanou hanbu.“ Bible - Píseň písní 8/7. A kdyby se uchýlil 

k násilí, ukázal by se jako primitivní hrubec. 

 Denně je třeba dar lásky od milované bytosti očekávat, denně 

přijímat. 

 Podobně lásku k Bohu nelze koupit. Je darem. Člověk před 

Bohem musí stejně tak pochopit, že Boží dar je vždycky a 

výlučně iniciativou Boha. Člověku nezbývá než ho přijmout. 

 Jak tedy získáme lásku Boží, která je cennější než cokoliv 

jiného? Mezi mužem a ženou hraje roli půvab. A milovat Boha 

tak, že bychom si Jeho lásku urvali, kdo by se odvážil na to 

pomyslet? Zbývá jenom touha. Po Boží lásce můžeme jenom 

toužit. 

 

       vybrala js 
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ADOPCE NA DÁLKU 
Vážení adoptivní rodiče, v minulém roce jsme podporovali v projektu 

Adopce dětí na dálku celkem 5 indických dětí, v květnu jsme dostali 

informaci o ukončení podpory u studenta, který se jmenuje Nishal 

Winston D´cunha  a obdobná zpráva přišla v prosinci a týkala se Inase 

Gomeze. V listopadu jsme zahájili v našem městě již devatenáctou 

sbírku na podporu adopce dětí na dálku a můžeme s radostí 

konstatovat, že byla velmi úspěšná. Zůstatek z předcházející sbírky byl 

10.668,- Kč a do 19. února jsme vybrali dalších 49.788,- Kč. Celkem 

máme připraveno na úhrady 60.456,- Kč. Dne 21. ledna 2015 jsme 

odeslali první platbu za dvě děti ve výši 10.900,- Kč a za ostatní se 

posílá platba až během měsíce března. Moc děkujeme rovněž dárci, 

který i když sám není z Fryštáku, a nepřál si být jmenován podpořil 

naši sbírku velkorysou částkou 20 tisíc korun. Patří mu za jeho 

otevřené štědré srdce velký dík. Vzhledem k dostatku finančních 

prostředků doplníme počet adoptovaných dětí na sedm. Doposud se do 

sbírky zapojilo 89 občanů a na jejím úspěchu se podílela osvědčená 

skupina organizátorů, velký dík patří paní Konečné na matrice MěÚ, 

paní Chudožilové ve školní jídelně a dále v jednotlivých částech města 

těmto občanům: Márii Urbáškové, Zdeňce Doležalové, Marii 

Vaňharové, Janě Nášelové, Marii Kršákové, Aničce Skaličkové, Marii 

Zapletalové, Zdeňku Orsavovi a Františku Mrázkovi. Naše velké 

poděkování patří Mgr. Pavlu Nášelovi za vytrvalou propagaci adopce na 

dálku ve FL a městském rozhlase. Závěrečné hodnocení sbírky včetně 

údajů o nových podporovaných indických dětech zveřejníme 

v některých následujících FL a také v propagační skříňce u nákupního 

střediska na náměstí.   

 organizátoři sbírky 

 

K TRAGICKÝM UDÁLOSTEM, KTERÉ SE ODEHRÁLY V UHERSKÉM BRODĚ, SE 

VYSLOVIL OLOMOUCKÝ ARCIBISKUP JAN GRAUBNER. 

Ve svém prohlášení vyjadřuje zármutek nad ztrátami na životech, 

ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a také se zamýšlí nad 

medializací podobných tragédií. „Velmi mě zasáhla zpráva  

o událostech, k nimž došlo v Uherském Brodě, a nad ztrátou každého 

lidského života cítím velký zármutek. Se všemi, kdo při této tragédii 

ztratili někoho blízkého, hluboce soucítím. Poslal jsem také kondolenci 

starostovi Uherského Brodu a ujistil jsem ho o svých modlitbách za 

oběti i pozůstalé. Domnívám se, že celá společnost by se měla 

zamyslet nad dobrovolným omezením informací o zločinech takového 

typu. Zbytečně podrobné popisování sice zvyšuje sledovanost, ale také 

motivuje psychicky nemocné a navádí ke zločinům. Jedni mají sice 

právo na informace, ale to, jak je vidět, ohrožuje právo všech na život. 

Jsme povinni volit menší zlo.“  

   Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ci 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 farníci, v duchu si představuji, kdo 

asi Farníček čte. Jsi mladý člověk, chlapec 

nebo dívka, či jsi již manželem nebo 

manželkou, anebo jste „starší generace? 

Toto duchovní slovo, jako každé duchovní 

slovo ve Farníčku, má být určeno všem. 

Dokonce i těm, kdo do kostela nechodí či 

dokonce v Boha nevěří. Křesťanská víra je 

vždy nabídka. Nikomu se nevnucuje. 

Křesťanský Bůh se nikomu nevnucuje. Není však jedno, zda člověk 

přijme Boha do svého života nebo ho odmítne. Soběstačnost  

a vytvoření pouze vlastních kriterií pro hodnocení všeho jsou velmi 

riskantní a záludné. Snadno mohou přejít ve lhostejnost, pýchu, 

přezírání druhých, či podezírání druhých a v ohromné předsudky. 

Takový člověk obvykle řekne: co mě není jasné, je nesmysl  

a hloupost, i víra v Boha.  

Pro nás je ve víře nejdůležitější osoba Ježíše z Nazareta. O existenci 

Ježíše z Nazareta žádná encyklopedie dnes již nepochybuje. Pochybují 

pouze neználci a zarytí odpůrci. Na Ježíši a jeho slovech máme 

postavenu svou víru. Víra nás vede k lásce, přátelství, solidaritě, 

odpuštění.  

Prosme Pána, ať nám ve své dobrotě dá potřebné dary pro 

svědectví o své víře.                            Žehná Vám otec Miroslav. 

 

POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB - FRYŠTÁK 2015 
KVĚTNÁ NEDĚLE    8.00  10.00 

ZELENÝ ČTVRTEK  18.15 

VELKÝ PÁTEK   18.15 

BÍLÁ SOBOTA   20.00 

VELIKONOČNÍ NEDĚLE    8.00   10.00  

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ   8.00 

   

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Na hrubý pytel, hrubá záplata. 

* Není kostelíčka, aby v něm nebylo kázáníčka. 

* Nové koště dobře mete, ale staré ví, kde je nejvíce špíny. 

* Není všechno zlato, co se třpytí. 

* Nechlub se postavou, ale rozumem. 

* Nemusí téct, stačí, když kape. 

* Nechval dne před večerem. 

* Na každém šprochu, pravdy trochu. 

* Nikdo není tak škaredý, aby se někomu nelíbil. 

* Není na světě ten, co by se zavděčil všem. 
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  1.3. 2.neděle postní 

  8.3. 3.neděle postní 

15.3. 4.neděle postní  

19.3. Slavnost svatého Josefa 

22.3. 5.neděle postní 

25.3. Slavnost Zvěstování Páně 

29.3. Květná neděle 

 

POSTNÍ DOBA 
Pro vás se Ježíš stal chudým, abyste vy zbohatli z jeho 

chudoby…   (2 Kor 8,9) 

Co tato slova svatého Pavla říkají nám, křesťanům 21. století? 

Především nám říkají, jaký je Boží styl. Bůh se neprojevuje 

prostřednictvím světské moci a bohatství, ale slabostí a chudobou: 

„Ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým…“ Kristus v moci a slávě rovný 

Otci se stal chudým; sestoupil mezi nás a ke každému z nás se 

přiblížil; sám sebe se zřekl a „vyprázdnil se“, aby se nám ve všem 

připodobnil (Flp 2,7; Žid 4,15).  

To je velké tajemství Božího vtělení! Avšak důvodem tohoto všeho je 

Boží láska! Ježíš se stal chudým ne pro chudobu samotnou, ale – jak 

říká svatý Pavel – „abyste vy zbohatli z jeho chudoby“. 

Existují tři druhy bídy: materiální, morální a duchovní. A jako 

křesťané jsme povoláni vidět bídu druhých, dotýkat se jí, brát ji na 

sebe a konkrétně se přičinit o její ulehčení. 

Udělá nám dobře, když pomůžeme druhým 

Postní doba je vhodnou dobou k dávání ze svého. Udělá nám dobře, 

když se budeme ptát, čeho se můžeme vzdát, abychom pomohli 

druhým a obohatili je svou chudobou.  Nezapomínejme však na to, že 

pravá chudoba i bolí. Nemám důvěru k almužně, která nic nestojí  

a která nebolí. Nechť Duch svatý podporuje naše předsevzetí  

a posiluje v nás pozornost a zodpovědnost vůči lidské bídě, abychom 

se stávali milosrdnými a konali milosrdenství. S tímto přáním vás 

ujišťuji o své modlitbě za to, aby každý věřící plodně vykonal postní 

pouť, a prosím vás, abyste se modlili za mne. 

Pokud se domníváme, že si vystačíme sami, vydáváme se na 

cestu ke krachu 

Duchovní bída nás zasahuje, když se vzdalujeme od Boha  

a odmítáme jeho lásku. Pokud se domníváme, že nemáme zapotřebí 

Boha, který nám v Kristu podává svou ruku, a myslíme si, že si 

vystačíme sami, vydáváme se na cestu směřující ke krachu. Bůh je 

ten jediný, kdo skutečně zachraňuje a osvobozuje.                                     

          Papež František. 
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DOPLŇOVAČKA NA BŘEZEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každá nemoc učí člověka …viz tajenka  

 

1. Klávesové hudební nástroje. – 2. Drobné pečivo. – 3. Nakrájená suchá 

jablka. – 4. Vojenská hodnost. – 5. České město. – 6. Druh cukru. –  

7. Auta dálkové dopravy. – 8. Část klavíru. – 9. Menší kámen. –  

10. Druhy kura domácího. – 11. Podlahová textilie. – 12. Předvádět 

kouzla. – 13. Vybavení kuchyně. – 14. Čtvrtletí (z latiny). – 15. Kárající 

člověk. – 16. Doplněk pánského oblečení. – 17. Druh zimního oblečení. 
Tajenka z minula: …o čem stojí za to psát 

AFORISMY: 

Být bohatý je ta nejlepší prevence proti chudobě. 

Boj se hlavně toho, kdo v hlavě nemá mnoho. 

Břemeno, které nese člověk rád, stává se lehkým 
                                                                                       Připravil Fr. Záloha 

PRO ZASMÁNÍ: 
Pan farář na mši svaté věřícím: "Příští neděli budu kázat o lži a chci, abyste si 
všichni přečetli sedmnáctou kapitolu svatého Marka." 

O týden později se před kázáním znovu ptá z kazatelny, kdo všechno četl 
sedmnáctou kapitolu. Zvednou se ruce všech přítomných.  
Kněz s úsměvem povídá: "Ale svatý Marek má jen šestnáct kapitol, takže teď 
začnu kázat o hříchu lži." 
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 Pobožnost křížové cesty 
je vždy v pátek a v neděli.  
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