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DOPLŇOVAČKA NA LISTOPAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Drama bratří Mrštíků – 2. Intoxikace (otrávení) – 3. Africký stát –  

4. Rozprava – 5. Jméno herečky Naskové – 6. Ozdoba – 7. Africká poušť – 

8. Papír na stěny – 9. Výstřední tanec – 10. Východoslovenské město –  

11. Malý kotel – 12. Část dolní končetiny – 13. Druh papouška –  

14. Kovodělník – 15. Provaznická surovina – 16. Dětské šatičky z jednoho 

kusu. 

Nápověda: Kanduš 
                                                                                 Připravil František Záloha. 

 

SMĚJEME SE S FARNÍČKEM: 
„Otče, dostanu se do nebe, když v závěti vše odkáži Vašemu kostelu?“ 

„Jistotu Ti nedám synu, ale doporučuji Ti to vyzkoušet.“ 

*** 

Vy jste věřící? – Ne, nejsem! Jako že je Bůh nade mnou. 

*** 

V ráji se ptá Eva Adama: „Adame, miluješ mě?“  

„A mám snad na výběr miláčku?“ 

*** 

Pane doktore, jak dopadla ta moje operace? 

Ale já nejsem doktor, já jsem svatý Petr. 

*** 
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V těchto dnech jsme si připomněli 
Památku všech věrných zemřelých.  
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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“ 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 bratři a sestry, i když měsíc listopad 

    není měsíc knihy, chtěl bych Vás   

    povzbudit ve dnech, kdy se již dříve  

    stmívá, ke čtení dobrých duchovních knih 

    či časopisů. Anebo máme i dost pěkných  

    filmů DVD k dispozici na faře k zapůjčení. 

    V Římě skončila synoda (shromáždění 

kardinálů a biskupů) na téma RODINA. Řešily se otázky, jak dnes 

podporovat jednotu a soudržnost rodin, jak prosazovat jednoznačně 

primát rodiny jako společenství muže, ženy a dětí. Papež František 

vyhlásil rok milosrdenství, kdy kněží mají možnost absolvovat 

(rozhřešit) i hříchy – jako potrat, odpad od víry apod. Milosrdenství je 

druhé jméno Boha a pro nás to znamená velký dar a závazek z naší 

strany jednat pevně v zásadách, ale ohleduplně v projevech. Přivádět 

druhé ke Kristu je největší čin a nejzáslužnější.  

Platí, co člověk dělá, je výmluvnější, než to, co říká. 

                        Všem do listopadových dnů žehná otec Miroslav. 

 
P O D Ě K O V Á N Í 
Římskokatolická farnost Fryšták děkuje Zlínskému kraji za 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury 

Zlínského kraje ve výši 184.000,- Kč, která byla využita na 

obnovu pískovcových portálů a soklů kostela svatého Mikuláše 

ve Fryštáku. Tyto finanční prostředky byly využity dle smlouvy 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace D/1069/2015/KUL. 

 

 

 

 

       

 

 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                             

*Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá 
*Veselosti nikdy dosti 
*V nouzi spoléhej jen na sebe 
*Voda žene mlýny, víno jazyky 
*Vychovávat dítě znamená vychovávat i sebe 
*Výjimka potvrzuje pravidlo 
*Všechno zlé je pro něco dobré 
*Vtipu třeba časem, ale rozumu vždycky 
*Zakázané ovoce nejlíp chutná 
*Z laciné koupi, raduje se hloupý 
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                                                             KALENDÁRIUM LISTOPAD 2015 
  1.11. Slavnost Všech svatých 

  2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Dušičky 

  8.11. 32. neděle v mezidobí 

  9.11. Posvěcení Lateránské baziliky 

10.11. Památka svatého Lva Velikého 

12.11. Památka svatého Josafata 

13.11. Památka svaté Anežky České 

15.11. 33. neděle v mezidobí 

17.11. Památka svaté Alžběty Uherské 

22.11. Slavnost Ježíše Krista Krále 

29.11. 1. neděle adventní 

 

            POZVÁNKA NA OBOROH 
V neděli 8. listopadu se v našem kostele se uskuteční koncert 

folkrockové skupiny Oboroh. Za 25 let své existence se stala 

legendou. Skupina má na svém kontě 25 tisíc prodaných, kritikou 

velmi dobře přijatých alb, přes 1000 koncertů nejen v tuzemsku, ale i 

na Slovensku, v Polsku, Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku, 

Irsku a společná vystoupení s Filharmonií Hradec Králové. Deváté 

album skupiny Oboroh se jmenuje Znovu poprvé a obsahuje písně s 

adventní tematikou. Tvoří tak protipól k dva roky starému pašijovému 

CD s názvem Šel přes potok Cedron k hoře. Skupina Oboroh v čele s 

písničkářem Slávkem Klecandrem se jako jedna z mála u nás 

rozhodla sestavit opravdu adventní program. Skládá se z několika 

autorských skladeb a z písní ze starých, středověkých i barokních, 

kancionálů.  

Začátek koncertu je v 16.00 hodin. 

 

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ZUŠ Morava a  

Fryštácká farnost 

Vás srdečně zvou na 

ADVENTNÍ KONCERT, 
který se koná v neděli  

29. 11. 2015 od 16 hodin 

v kostele svatého Mikuláše. 

Účinkují žáci a učitelé  

ZUŠ Morava. 
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OLDSKAUTI NÁVŠTÍVILI ČÍHOŠŤ 
Druhý víkend v září se fryštáčtí Oldskauti, jako už tradičně, vydali na 

cesty. Měli jsme v plánu navštívit některá místa spojená s historií 

skautingu v okolí Lipnice nad Sázavou. Protože na trase našeho 

putování leželo i místo tzv. Číhošťského zázraku, kde byly v nedávné 

době uloženy i ostatky místního kněze, umučeného komunisty, nemohli 

jsme tuto obec vynechat. Číhošť je vesnička s malým kostelíkem, ale 

přesto je svým zázrakem proslavená. Protože místní kněz nám nemohl 

zajistit otevření kostela osobně, očekávala nás jedna farnice. Dlužno 

podotknout, že čekala dlouho, protože jsme přijeli opožděně, ale nesla 

to opravdu po křesťansku, trpělivě a vůbec se nezlobila.  

Naopak vyklubala se z ní pamětnice na pátera Toufara, o kterém nám 

později velmi poutavě povyprávěla. 

Kostelík je malý a útulný, vzhledem k nedávným slavnostem opravdu 

pěkně upravený a hlavně – má atmosféru! To se dalo vycítit hned po 

vstupu. Ostatky umučeného kněze jsou uloženy pod mramorovou 

deskou v podlaze před oltářem. Zde jsme položili kytici květin a zůstali 

všichni dlouhou chvíli v tichém rozjímání a modlitbě. Žádnou adoraci 

jsme neměli připravenou a asi to bylo dobře. Slova se ujal Jenda 

Doležal, který má tyto události „podrobně zmáknuté“ a povyprávěl nám 

jak celou historii této události, tak i informace z doby nedávné kdy byly 

ostatky P. Toufara nalezeny, vyzvednuty a dopraveny do Číhoště.  

K tomu přidal několik úryvků z posledních kázání P. Josefa Toufara. 

Paní s farnosti se pak zapojila do povídání a doplnila vzpomínky přímo 

ze života kněze (leckdy i se slzou v oku). Během jejího povídání přišla  

i mladá paní a i ona se připojila tentokrát s informacemi z doby 

nedávné. Po té jsme se ještě pomodlili, a když naše děvčata zazpívala  

„Ó Madono....“ jako by atmosféra v kostelíku ještě zhoustla. Udělalo to 

na nás na všechny ohromný dojem. A to jsme neměli nic připraveno, 

všechno to přišlo tak nějak samo. Jako pochvala pro nás byla věta, 

kterou jsem zaslechl u východu z kostela, kdy si ty dvě místní farnice 

mezi sebou pošeptaly: „To bylo ale krásné!“ Vzhledem k tomu, že se 

zde střídají návštěvy jedna za druhou, museli jsme tu zanechat dobrý 

dojem. Možná i proto následovalo pozvání na místní faru, kde jen jeden 

den před tím přestěhovali výstavu, která byla vytvořena jako 

vzpomínka na P. Toufara. Na panelech je popsán celý jeho život, 

mučednická smrt i to, co bylo potom. Dozvěděli jsme se například, že  

o jeho smrti byli příbuzní informováni až za 4 roky! A to po četných 

dotazech, žádostech, dopisech a to ještě drsným „estébáckým“ 

způsobem. Jsou zde vystaveny i jeho osobní věci, instalována farní 

kancelář a další upomínky. Vše jsme si důkladně a s dojetím prohlédli. 

Čekalo nás další putování a tak jsme se s díky rozloučili, pár fotek před 

farou a kostelem a putovali dále. Všem doporučuji návštěvu tohoto 

místa, má zvláštní sílu, ducha a kdo je vnímavý ten to pocítí.                                                             
            Klaus   
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VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
Křesťanská víra nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými. 

Bůh totiž není Bohem mrtvých, je Bohem živých. 

Pro Něj jsou všichni lidé živí. 

MODLITBA POMÁHÁ NEJEN ŽIVÝM 

Věříme-li, že modlitba pomáhá živým lidem, proč bychom se neměli 

modlit i za mrtvé? Život je jeden, neboť jak říká evangelista: „Bůh není 

Bohem mrtvých, ale živých“ (srov. Lk 20,38). Smrt není konec, ale jen 

stupeň v lidském osudu. A tento osud nekončí ve chvíli smrti. Láska, 

kterou vyjadřuje naše modlitba, nemůže být tedy marná. Kdyby totiž 

na zemi láska měla moc, a po smrti již žádnou moc neměla, bylo by to 

popření slov Bible a zkušenosti církve, že láska je silnější než smrt, 

neboť Kristus ve své lásce k lidstvu smrt přemohl. 

O modlitbě za zemřelé hovoří již Bible Starého zákona: "Proto dal Juda 

Makabejský přinést smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny 

hříchy". 

KŘESŤANÉ SE OD POČÁTKU PŘIMLOUVALI ZA ZEMŘELÉ 

Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se 

za ně a přinášela zvláště eucharistickou oběť (mši svatou), aby 

očištěni mohli dosáhnout blaženého spojení s Bohem. Církev také 

doporučuje almužny, odpustky a kající skutky za zemřelé: "Pojďme jim 

na pomoc a vzpomínejme na ně. Proč bychom měli pochybovat o tom, 

že naše obětní dary za mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu? 

Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi, a obětujme za 

ně své modlitby." (sv. Jan Zlatoústý). Památka všech věrných 

zemřelých či lidově „dušičky“ je dnem, kdy se církev zvláště modlí za 

zemřelé. Tento zvláštní den modlliteb den zavedl roku 998 clunyjský 

opat Odilo († 1048). Ve 13. století se tento zvyk rozšířil v západní 

církvi a papež Benedikt XV. jej v roce 1915 potvrdil pro celou církev. 

"Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před 

námi, tak jim to velmi prospívá..."  

MÁME ZODPOVĚDNOST ZA TY, KTEŘÍ JIŽ ZEMŘELI 

"V určité fázi svého křesťanského života jsem měl pocit, že se za 

zemřelé již modlit nemůžeme. Ale během let jsem dospěl k jinému 

názoru... Zdá se, že jako žijící máme určitou zodpovědnost za ty, kteří 

zemřeli a kteří za svého života buď nevěděli jak, nebo nechtěli Boha 

následovat. Mnozí umírali plni svého sobectví, zášti a nevyřešených 

pozemských bitev. Nejspíš tedy nějak zůstávají svázáni se zemí. Jako 

křesťané máme určitou autoritu žádat odpuštění jejich hříchů  

a pochybení, aby mohli najít cestu k Bohu. Za zemřelé je možné se 

modlit např. osobně, či přinášením eucharistické oběti při mši svaté." 

 (Kenneth McAll) 

 

www.pastorace.cz 

 

 
 



VOLNO 
    Zatím volno 
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OPRAVY PÍSKOVCOVÝCH PORTÁLŮ A SOKLŮ NA NAŠEM KOSTELE       
      

    V období od dubna do září pokračovala  

    v naší farnosti obnova významné kulturní  

    památky - kostela sv. Mikuláše.  

 

Jednalo se o obnovu venkovního pískovcového soklu, obnovu 

pískovcového obložení soklové části interiéru a obnova 5 kusů 

kamenných architektonických prvků fasády (3 ks vstupních portálů na 

čelní straně kostela, 1 ks vstupního portálu vstupu do presbytáře a na 

kazatelnu a 1 ks okenního ostění). Na tuto opravu byly vyčleněny 

prostředky z rozpočtu města (40. tisíc Kč), ale také se podařilo získat 

finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón pro rok 2015 z Ministerstva 

kultury ČR ve výši 200 tis. Kč na obnovu této kulturní památky.  

Restaurátorka Pavla Hradilová k obnově této památky mj. uvedla 

„Pískovcové soklové obložení exteriéru a interiéru se nachází ve stavu 

absence restaurátorské údržby a jakékoliv ochrany proti povětrnostním 

vlivům. Některé části – zejména na severní straně kostela, se  

v současnosti nacházejí v havarijním stavu a restaurátorský zásah je 

nezbytný a zejména na severní straně lodi kostela a presbytáře nesou 

stopy vlhkosti, která se projevuje zejména ve spárách viditelným 

růstem mikroorganismů. Povrch kamene je pokrytý prachovými 

částicemi, zbytky druhotných vápenných nátěrů a štuku, které byly 

částečně odstraněny. Jednotlivé ozdobné prvky portálů a okna se 

nacházejí ve stavu absence restaurátorské údržby a jakékoliv ochrany 

proti povětrnostním vlivům. Některé pískovcové části – zejména patky 

ostění, se v současnosti nachází v havarijním stavu a restaurátorský 

zásah je nezbytný. Výsledkem musí být zachování a obnova 

soudržnosti a pevnosti pískovce, ze kterého je památka zhotovena  

a zachování pískovcových prvků, které tvoří pohledovou část objektu 

kostela a část vstupních portálů do objektu kostela. Restaurátorský 

zásah spojený s rehabilitací objektu je nejvýše žádoucí.“ 

Práce byly zahájeny začátkem dubna 2015 a byly ukončeny dne  

30. září 2015, předáním hotového díla investorovi za účasti zástupce 

Národního památkového ústavu v Kroměříži Mgr. Anny Grossové  

a referentky Odboru kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína 

Ing. Olgy Gajdošíkové.                                   Gabriela Najmanová 

 

Celkové náklady na provedení prací činily 487 tisíc korun. Všem, kteří 

přispěli na opravu našeho farního kostela vyslovujeme za jejich finanční 

dary upřímné Pán Bůh zaplať. 
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KNIHA PASTORACE SVÁTOSTÍ  

Slavení nebo též udílení svátostí je v katolické církvi jedním z nejvíce 

viditelných projevů jejího života. A víra ve svátosti a život z nich jsou 

chápány jako zásadní charakteristika vědomého života z víry v církvi. 

Svátosti ovšem nejsou jen projevy života, uspořádanými rity, 

případně krásnými slavnostmi. Jsou v prvé řadě projevem víry a její 

podporou. To opakovaně zdůrazňují koncilní dokumenty, Katechismus 

katolické církve i úvody v jednotlivých liturgických knihách, které 

obsahují texty udílení svátostí. 

V praktickém životě farností se mnohdy uvažuje o formě slavení 

svátostí, o podmínkách jejich udílení nebo o přípravách na jejich 

přijetí. To je samo o sobě dobré, pokud nechybí solidní teologický 

základ k chápání svátostí a k formám jejich slavení. Ten je dostupný 

v široké světové a v menší míře i domácí teologické literatuře. V této 

práci jsem se ale chtěl přidržet textů zásadních a snadno dostupných. 

Proto jsou v ní hojně citovány dokumenty Druhého vatikánského 

koncilu a Katechismu katolické církve. Vidím v nich nezbytný základ 

pro pastorační úvahy, které se týkají svátostí. A kromě toho chovám 

naději, že si čtenáři i lépe všimnou, jak důležité podněty pro úvahy, 
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PAPEŽ FRANTIŠEK – NOVÝ PŘÍSTUP K PODRUHÉ SEZDANÝM 
     Během debat se ukázaly výrazné  

     názorové rozdíly mezi liberálním  

     papežem Františkem a   

     konzervativními členy církve.  

     Biskupové z celého světa nakonec  

     přijali Františkův názor   

     reprezentovaný progresivnější  

     skupinou biskupů a jsou ochotni  

     přijmout mezi katolíky i podruhé  

     sezdané věřící. Jejich vyjádření 

však není konečné a záleží na tom, jak se k němu vyjádří papež 

František. Už na začátku září udělal papež velkou změnu  

v katolických sňatcích, když výrazně zjednodušil církevní proces 

anulace manželství. Ukázal tak, že církev by měla být milosrdnější ke 

katolíkům, kteří se octli v potížích. Současná katolická doktrína jim 

totiž svaté přijímání zakazuje. S novým partnerem či partnerkou jim 

dovoluje žít, jen pokud se zřeknou sexu. 

Kvůli odporu tradicionalistů se však nepodařilo do usnesení prosadit 

zmínku o tom, že by duchovní měli automaticky při mši umožňovat 

rozvedeným a znovu sezdaným věřícím přijímání, což bylo důležitým 

tématem synody. Katolická doktrína je v současnosti zapovídá. 

V očích církve je totiž první manželství stále platné a stykem se pár 

dopouští cizoložství. Podle australského arcibiskupa Marka Coleridge 

však není správné, aby církev nerozlišovala mezi milujícím druhým 

manželstvím katolíků a „bezbožným víkendovým dostaveníčkem“  

v motelu, jak uvedl reportérům agentury Reuters.  

 

PŘÍSTUP K HOMOSEXUÁLŮM CÍRKEV NEZMÍRNÍ 
Říjnová synoda, je již druhým setkáním, které papež František kvůli 

otázkám rodiny svolal. První se konala minulý rok. Kromě druhých 

manželství byl dalším často skloňovaným tématem přístup k 

homosexuálům. 

Snaha o zmírnění přístupu vůči gayům a lesbám však neuspěla. 

Někteří biskupové sice navrhovali, aby byla do textu zahrnuta věta 

nazývající homosexuály „bratry, sestrami a kolegy“, avšak 

bezvýsledně. Zástupci řady zemí toto téma nadále považují za tabu  

a jakoukoli vstřícnou zmínku o homosexuálech nepřipustili. 

Konzervativci včetně většiny afrických duchovních si myslí, že 

vstřícný postoj vůči gayům by věřící zmátl a mělo by se zůstat u 

výkladu, že homosexuální skutky jsou hříšné. 

Sjezdu se zúčastnilo 300 biskupů a delegátů, kteří hlasovali o více 

než 1300 žádostech na změny. 

vybral -pn- 
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UNITED 2015  - OČIMA RODIČE 
Využil jsem příležitosti a jel jsem se podívat na večerní program  

22. 8. 2015 na festivalu UNITED. 

Chtěl jsem si totiž udělat obrázek o úrovni a organizaci festivalu.  

Zjistil jsem tyto skutečnosti: 

Organizace: 

 dostatek pořadatelů 

 kvalitní ozvučení, nasvícení scény a efekty 

 zákaz kouření a pití alkoholu na všech akcích 

 oddělené ubytování mužů a žen 

Program: 

 kvalitní hudební skupiny skupiny a účinkující z ČR, Slovenska, 

Estonska, Portugalska, Kanady, USA, Polska, Německa, 

Rakouska                    

 hudba různých stylů, tanec, divadlo, filmy, literatura, malířství, 

fotografie, počítačová grafika aj. 

Téma seminářů: 

 vztahy rodičů a dětí 

 partnerství, aneb jak na to  

 nebezpečný mobil 

 co nám hrozí v kyberprostoru 

 porno je lež 

 typické překážky usmíření aj. 

Duchovní podpora: 

 poradenské centrum, kde byli k dispozici psychologové, kněží, 

modlitebníci 

 modlitební místnost ve stylu Modliteb 24-7 s možností 

přímluvné modlitby  

Závěrem chci říci, že festival mne zaujal přátelskou a živou 

atmosférou.  Neměl bych problém na něj pustit dítě ve věku 15 let.  

Viděl jsem i mnoho rodičů s malými dětmi. Je to takový " slušňácký " 

festival s bezproblémovými lidmi, velmi zajímavým programem  

a kvalitní organizací.                Mohu jen doporučit - Libor Kučera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARNÍČEK  11/15                                                                     - 7 - 

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES  
    Ve dnech 16.-17. 10. 2015 se v Brně  

    uskutečnil první Národní eucharistický 

    kongres, na který jsme se doma nebo v 

    kostele měli možnost připravovat  

    v modlitbě a v adoracích. Snažili jsme se 

    přiblížit Pánu Ježíši co nejblíže. 

  

Naše farnost se účastnila také eucharistického kongresu pro děti v 

Olomouci. Vše vyvrcholilo a zároveň otevřelo další pokračování mší 

svatou na náměstí Svobody a eucharistickým průvodem v Brně v 

sobotu 17. října. Celou mši svatou včetně eucharistického průvodu 

přenášela přímým přenosem TV Noe. Mohli jsme se jí účastnit všichni, 

ať už prostřednictvím televizní obrazovky nebo přímo na místě. Měli 

jsme to štěstí, že nás přijali „za své“ farníci z farnosti Zlín a vzali nás 

na pouť svým autobusem. Zúčastnili jsme se i přípravných programů 

před mši svatou, které obsahovaly písně chvál, svědectví kněžích a 

laiků o Bohu a pozdrav o. Eliase Velly OFMCov z Malty, který je 

vedoucím exercicií pro kněze i laiky vedoucí k vnitřnímu uzdravení. 

Ježíš nám chce dát uzdravení duše i těla a to především skrze vztah k 

němu v eucharistii. Mši svatou celebroval papežský legát kardinál 

Paul Cordes, účastnili se jí všichni čeští a moravští biskupové, na 

tisícovku kněžích a řeholních sester a odhadem 25 tisíc věřících. 

Kromě mše svaté a eucharistického průvodu bylo významné a krásné 

odevzdání sebe a našeho národa Bohu slovy písně: „Obnovujeme s 

Bohem věčnou smlouvu a konáme velké tajemství, které nám Kristus 

odkázal.“ Po hlavní části následovala řada doprovodných programů, 

přednášky, divadla a písně v jednotlivých kostelích. Pro mne byla 

velmi zajímavá přednáška o. Eliase Velly na téma Eucharistie je 

plnost života. Otec Elias v ní zmínil tři Ježíšova bláznovství: Vtělení, 

smrt a eucharistie. 

Slova, která mě z této přednášky nejvíc ovlivnila byla:  

„Eucharistický člověk není ten, který je denně na mši svaté, ale ten 

kdo podle ní žije, snaží se zprostředkovat pokoj ostatním členům 

rodiny, v práci vnášet pokoj mezi své kolegy. Eucharistickým 

člověkem byla Panna Maria, která nám dala Ježíše“.  

Můj velký obdiv a dík patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem po 

celý rok zapojovali v modlitbě či organizaci do přípravy kongresu.   

Po mši svaté následovalo procesí na Zelný trh. Eucharistické kongresy 

se v církvi konají na různých úrovních – diecézní, národní či 

celosvětové – od druhé poloviny 19. století. Jejich hlavním tématem 

je Eucharistie, tedy Tělo a Krev Páně v Nejsvětější svátosti.                                                   

 

           Jana Skaličková 
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nazývající homosexuály „bratry, sestrami a kolegy“, avšak 

bezvýsledně. Zástupci řady zemí toto téma nadále považují za tabu  

a jakoukoli vstřícnou zmínku o homosexuálech nepřipustili. 

Konzervativci včetně většiny afrických duchovních si myslí, že 

vstřícný postoj vůči gayům by věřící zmátl a mělo by se zůstat u 

výkladu, že homosexuální skutky jsou hříšné. 

Sjezdu se zúčastnilo 300 biskupů a delegátů, kteří hlasovali o více 

než 1300 žádostech na změny. 

vybral -pn- 
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ADOPCE NA DÁLKU 
Vážení adoptivní rodiče, opět je tady „dušičkový“ čas a s ním i 

začátek další sbírky na podporu adopce dětí na dálku v našem městě. 

Dovolte nám ještě krátké ohlédnutí za dobou, která uplynula od 

konce minulého roku. V měsících lednu, dubnu a červenci jsme 

odeslali celkem 36.500,- Kč což je částka pokrývající potřeby sedmi 

indických dětí. Od léta jsme naši rodinku adoptovaných dětí omladili o 

dvě děvčata a dva chlapce (jejich fotografie byly zveřejněny 

v listopadových Fryštáckých listech). Zůstatek úspěšné sbírky 

z minulého roku činí 23. 956,- Kč. Své dary můžete také letos předat 

do rukou osvědčených organizátorů sbírky:paní Daně Konečné na 

matrice MěÚ, paní Marii Chudožilové ve školní jídelně a dále 

v jednotlivých částech města těmto občanům: Márii Urbáškové, 

Zdeňce Doležalové, Marii Vaňharové, Janě Nášelové, Marii Kršákové, 

Anně Skaličkové, Marii Zapletalové, Zdeňku Orsavovi a Františku 

Mrázkovi. Budeme rádi, pokud se najde i na Žabárně ochotný 

organizátor, který by nahradil dlouholetou oporu našeho týmu paní 

Růženu Vítkovou, které zdravotní důvody přes její obdivuhodný elán a 

chuť do života neumožňují pokračovat v aktivní podpoře adopce dětí 

na dálku. O průběhu jubilejní dvacáté sbírky na adopci dětí na dálku 

ve Fryštáku budeme veřejnost informovat i prostřednictvím 

informační skříňky na náměstí a také ve Farníčku a FL. Všem 

ochotným lidem širokého srdce, kteří se zapojí do této prospěšné 

akce, předem srdečně děkujeme.       organizátoři sbírky 

 

UNITED 2015  " NESPOUTANÝ" 

Ve dnech 20. - 22. srpna jsem se zúčastnila multižánrového 

křesťanského festivalu, který se konal ve Vsetíně. Někteří z vás jej 

znají pod jménem UNITED. Letošní ročník provázelo motto „ 

NESPOUTANÝ“, což znamená, že zbouráme svoje přestavy o životě  

a necháme se vést Bohem a Jeho vůlí. Každé ráno a večer během 

hlavního programu, který přenášela televize NOE, zde byly chvály v 

podání různých českých a slovenských chválových skupin, např. 

Godknows, Lamačské chvály, Jedním srdcem atd. Vyslechli jsme také 

různé promluvy v rámci ranního i večerního programu. Například zde 

mluvila Kateřina Lachmanová. Nechyběl ani bohatý doprovodný 

program, který se skládal z různých seminářů, workshopů a koncertů. 

Hlavní scéna byla v Domě kultury. Před ním probíhala tzv. Street 

scéna, kde jsme sledovali různé koncerty, rozhovory se skupinami 

nebo se zpěváky a také tu byla hromada stánků. Na festivalu UNITED 

se mi líbila rozmanitost programu a účinkujících skupin. Myslím, že 

každý si tu našel ten styl hudby, který má rád. Tento festival bych 

doporučila všem mladým lidem, kteří chtějí prožít krásné chvály a 

dozvědět se něco nového. 

          Anička Kučerová 

 

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 
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OPRAVY PÍSKOVCOVÝCH PORTÁLŮ A SOKLŮ NA NAŠEM KOSTELE       
      

    V období od dubna do září pokračovala  

    v naší farnosti obnova významné kulturní  

    památky - kostela sv. Mikuláše.  

 

Jednalo se o obnovu venkovního pískovcového soklu, obnovu 

pískovcového obložení soklové části interiéru a obnova 5 kusů 

kamenných architektonických prvků fasády (3 ks vstupních portálů na 

čelní straně kostela, 1 ks vstupního portálu vstupu do presbytáře a na 

kazatelnu a 1 ks okenního ostění). Na tuto opravu byly vyčleněny 

prostředky z rozpočtu města (40. tisíc Kč), ale také se podařilo získat 

finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón pro rok 2015 z Ministerstva 

kultury ČR ve výši 200 tis. Kč na obnovu této kulturní památky.  

Restaurátorka Pavla Hradilová k obnově této památky mj. uvedla 

„Pískovcové soklové obložení exteriéru a interiéru se nachází ve stavu 

absence restaurátorské údržby a jakékoliv ochrany proti povětrnostním 

vlivům. Některé části – zejména na severní straně kostela, se  

v současnosti nacházejí v havarijním stavu a restaurátorský zásah je 

nezbytný a zejména na severní straně lodi kostela a presbytáře nesou 

stopy vlhkosti, která se projevuje zejména ve spárách viditelným 

růstem mikroorganismů. Povrch kamene je pokrytý prachovými 

částicemi, zbytky druhotných vápenných nátěrů a štuku, které byly 

částečně odstraněny. Jednotlivé ozdobné prvky portálů a okna se 

nacházejí ve stavu absence restaurátorské údržby a jakékoliv ochrany 

proti povětrnostním vlivům. Některé pískovcové části – zejména patky 

ostění, se v současnosti nachází v havarijním stavu a restaurátorský 

zásah je nezbytný. Výsledkem musí být zachování a obnova 

soudržnosti a pevnosti pískovce, ze kterého je památka zhotovena  

a zachování pískovcových prvků, které tvoří pohledovou část objektu 

kostela a část vstupních portálů do objektu kostela. Restaurátorský 

zásah spojený s rehabilitací objektu je nejvýše žádoucí.“ 

Práce byly zahájeny začátkem dubna 2015 a byly ukončeny dne  

30. září 2015, předáním hotového díla investorovi za účasti zástupce 

Národního památkového ústavu v Kroměříži Mgr. Anny Grossové  

a referentky Odboru kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína 

Ing. Olgy Gajdošíkové.                                   Gabriela Najmanová 

 

Celkové náklady na provedení prací činily 487 tisíc korun. Všem, kteří 

přispěli na opravu našeho farního kostela vyslovujeme za jejich finanční 

dary upřímné Pán Bůh zaplať. 
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KNIHA PASTORACE SVÁTOSTÍ  

Slavení nebo též udílení svátostí je v katolické církvi jedním z nejvíce 

viditelných projevů jejího života. A víra ve svátosti a život z nich jsou 

chápány jako zásadní charakteristika vědomého života z víry v církvi. 

Svátosti ovšem nejsou jen projevy života, uspořádanými rity, 

případně krásnými slavnostmi. Jsou v prvé řadě projevem víry a její 

podporou. To opakovaně zdůrazňují koncilní dokumenty, Katechismus 

katolické církve i úvody v jednotlivých liturgických knihách, které 

obsahují texty udílení svátostí. 

V praktickém životě farností se mnohdy uvažuje o formě slavení 

svátostí, o podmínkách jejich udílení nebo o přípravách na jejich 

přijetí. To je samo o sobě dobré, pokud nechybí solidní teologický 

základ k chápání svátostí a k formám jejich slavení. Ten je dostupný 

v široké světové a v menší míře i domácí teologické literatuře. V této 

práci jsem se ale chtěl přidržet textů zásadních a snadno dostupných. 

Proto jsou v ní hojně citovány dokumenty Druhého vatikánského 

koncilu a Katechismu katolické církve. Vidím v nich nezbytný základ 

pro pastorační úvahy, které se týkají svátostí. A kromě toho chovám 

naději, že si čtenáři i lépe všimnou, jak důležité podněty pro úvahy, 

odkrývající hloubku věcí, se v těchto pramenech nacházejí. 

Aleš Opatrný  

    

    

   Publikace nabízí solidní, přehledný a   

   srozumitelný teologický základ k chápání   

   svátostí a forem jejich slavení. Práce vychází ze  

   snadno dostupných a zásadních textů -   

   především z dokumentů Druhého vatikánského  

   koncilu a Katechismu katolické církve.  

   Publikace je svým formátem vhodná jak do 

   pastoračního  "terénu", tak i ke studiu. 

 

 

 

Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. (1944) je kněz pražské arcidiecéze, 

zakladatel Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském (řídil do 

roku 2004), u nás i na Slovensku známý jako přednášející a 

exercitátor. Na Katolické teologické fakultě UK vyučuje pastorální 

teologii. Kromě řady odborných publikací mu vyšly knihy Jak potěšit 

zpovědníka (2014), Ve světle víry: nad encyklikou Lumen fidei 

(2014), Credo: Úvahy o apoštolském vyznání víry (2013), Můžeme se 

ještě změnit? (1995), Apoštol Pavel (2008) aj. 

 
ČTENÁŘI A MILOVNÍCI KRÁSNÝCH KNIH - SPOJME SE 
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OLDSKAUTI NÁVŠTÍVILI ČÍHOŠŤ 
Druhý víkend v září se fryštáčtí Oldskauti, jako už tradičně, vydali na 

cesty. Měli jsme v plánu navštívit některá místa spojená s historií 

skautingu v okolí Lipnice nad Sázavou. Protože na trase našeho 

putování leželo i místo tzv. Číhošťského zázraku, kde byly v nedávné 

době uloženy i ostatky místního kněze, umučeného komunisty, nemohli 

jsme tuto obec vynechat. Číhošť je vesnička s malým kostelíkem, ale 

přesto je svým zázrakem proslavená. Protože místní kněz nám nemohl 

zajistit otevření kostela osobně, očekávala nás jedna farnice. Dlužno 

podotknout, že čekala dlouho, protože jsme přijeli opožděně, ale nesla 

to opravdu po křesťansku, trpělivě a vůbec se nezlobila.  

Naopak vyklubala se z ní pamětnice na pátera Toufara, o kterém nám 

později velmi poutavě povyprávěla. 

Kostelík je malý a útulný, vzhledem k nedávným slavnostem opravdu 

pěkně upravený a hlavně – má atmosféru! To se dalo vycítit hned po 

vstupu. Ostatky umučeného kněze jsou uloženy pod mramorovou 

deskou v podlaze před oltářem. Zde jsme položili kytici květin a zůstali 

všichni dlouhou chvíli v tichém rozjímání a modlitbě. Žádnou adoraci 

jsme neměli připravenou a asi to bylo dobře. Slova se ujal Jenda 

Doležal, který má tyto události „podrobně zmáknuté“ a povyprávěl nám 

jak celou historii této události, tak i informace z doby nedávné kdy byly 

ostatky P. Toufara nalezeny, vyzvednuty a dopraveny do Číhoště.  

K tomu přidal několik úryvků z posledních kázání P. Josefa Toufara. 

Paní s farnosti se pak zapojila do povídání a doplnila vzpomínky přímo 

ze života kněze (leckdy i se slzou v oku). Během jejího povídání přišla  

i mladá paní a i ona se připojila tentokrát s informacemi z doby 

nedávné. Po té jsme se ještě pomodlili, a když naše děvčata zazpívala  

„Ó Madono....“ jako by atmosféra v kostelíku ještě zhoustla. Udělalo to 

na nás na všechny ohromný dojem. A to jsme neměli nic připraveno, 

všechno to přišlo tak nějak samo. Jako pochvala pro nás byla věta, 

kterou jsem zaslechl u východu z kostela, kdy si ty dvě místní farnice 

mezi sebou pošeptaly: „To bylo ale krásné!“ Vzhledem k tomu, že se 

zde střídají návštěvy jedna za druhou, museli jsme tu zanechat dobrý 

dojem. Možná i proto následovalo pozvání na místní faru, kde jen jeden 

den před tím přestěhovali výstavu, která byla vytvořena jako 

vzpomínka na P. Toufara. Na panelech je popsán celý jeho život, 

mučednická smrt i to, co bylo potom. Dozvěděli jsme se například, že  

o jeho smrti byli příbuzní informováni až za 4 roky! A to po četných 

dotazech, žádostech, dopisech a to ještě drsným „estébáckým“ 

způsobem. Jsou zde vystaveny i jeho osobní věci, instalována farní 

kancelář a další upomínky. Vše jsme si důkladně a s dojetím prohlédli. 

Čekalo nás další putování a tak jsme se s díky rozloučili, pár fotek před 

farou a kostelem a putovali dále. Všem doporučuji návštěvu tohoto 

místa, má zvláštní sílu, ducha a kdo je vnímavý ten to pocítí.                                                             
            Klaus   
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VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
Křesťanská víra nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými. 

Bůh totiž není Bohem mrtvých, je Bohem živých. 

Pro Něj jsou všichni lidé živí. 

MODLITBA POMÁHÁ NEJEN ŽIVÝM 

Věříme-li, že modlitba pomáhá živým lidem, proč bychom se neměli 

modlit i za mrtvé? Život je jeden, neboť jak říká evangelista: „Bůh není 

Bohem mrtvých, ale živých“ (srov. Lk 20,38). Smrt není konec, ale jen 

stupeň v lidském osudu. A tento osud nekončí ve chvíli smrti. Láska, 

kterou vyjadřuje naše modlitba, nemůže být tedy marná. Kdyby totiž 

na zemi láska měla moc, a po smrti již žádnou moc neměla, bylo by to 

popření slov Bible a zkušenosti církve, že láska je silnější než smrt, 

neboť Kristus ve své lásce k lidstvu smrt přemohl. 

O modlitbě za zemřelé hovoří již Bible Starého zákona: "Proto dal Juda 

Makabejský přinést smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny 

hříchy". 

KŘESŤANÉ SE OD POČÁTKU PŘIMLOUVALI ZA ZEMŘELÉ 

Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se 

za ně a přinášela zvláště eucharistickou oběť (mši svatou), aby 

očištěni mohli dosáhnout blaženého spojení s Bohem. Církev také 

doporučuje almužny, odpustky a kající skutky za zemřelé: "Pojďme jim 

na pomoc a vzpomínejme na ně. Proč bychom měli pochybovat o tom, 

že naše obětní dary za mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu? 

Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi, a obětujme za 

ně své modlitby." (sv. Jan Zlatoústý). Památka všech věrných 

zemřelých či lidově „dušičky“ je dnem, kdy se církev zvláště modlí za 

zemřelé. Tento zvláštní den modlliteb den zavedl roku 998 clunyjský 

opat Odilo († 1048). Ve 13. století se tento zvyk rozšířil v západní 

církvi a papež Benedikt XV. jej v roce 1915 potvrdil pro celou církev. 

"Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před 

námi, tak jim to velmi prospívá..."  

MÁME ZODPOVĚDNOST ZA TY, KTEŘÍ JIŽ ZEMŘELI 

"V určité fázi svého křesťanského života jsem měl pocit, že se za 

zemřelé již modlit nemůžeme. Ale během let jsem dospěl k jinému 

názoru... Zdá se, že jako žijící máme určitou zodpovědnost za ty, kteří 

zemřeli a kteří za svého života buď nevěděli jak, nebo nechtěli Boha 

následovat. Mnozí umírali plni svého sobectví, zášti a nevyřešených 

pozemských bitev. Nejspíš tedy nějak zůstávají svázáni se zemí. Jako 

křesťané máme určitou autoritu žádat odpuštění jejich hříchů  

a pochybení, aby mohli najít cestu k Bohu. Za zemřelé je možné se 

modlit např. osobně, či přinášením eucharistické oběti při mši svaté." 

 (Kenneth McAll) 

 

www.pastorace.cz 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

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“ 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 bratři a sestry, i když měsíc listopad 

    není měsíc knihy, chtěl bych Vás   

    povzbudit ve dnech, kdy se již dříve  

    stmívá, ke čtení dobrých duchovních knih 

    či časopisů. Anebo máme i dost pěkných  

    filmů DVD k dispozici na faře k zapůjčení. 

    V Římě skončila synoda (shromáždění 

kardinálů a biskupů) na téma RODINA. Řešily se otázky, jak dnes 

podporovat jednotu a soudržnost rodin, jak prosazovat jednoznačně 

primát rodiny jako společenství muže, ženy a dětí. Papež František 

vyhlásil rok milosrdenství, kdy kněží mají možnost absolvovat 

(rozhřešit) i hříchy – jako potrat, odpad od víry apod. Milosrdenství je 

druhé jméno Boha a pro nás to znamená velký dar a závazek z naší 

strany jednat pevně v zásadách, ale ohleduplně v projevech. Přivádět 

druhé ke Kristu je největší čin a nejzáslužnější.  

Platí, co člověk dělá, je výmluvnější, než to, co říká. 

                        Všem do listopadových dnů žehná otec Miroslav. 

 
P O D Ě K O V Á N Í 
Římskokatolická farnost Fryšták děkuje Zlínskému kraji za 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury 

Zlínského kraje ve výši 184.000,- Kč, která byla využita na 

obnovu pískovcových portálů a soklů kostela svatého Mikuláše 

ve Fryštáku. Tyto finanční prostředky byly využity dle smlouvy 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace D/1069/2015/KUL. 

 

 

 

 

       

 

 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                             

*Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá 
*Veselosti nikdy dosti 
*V nouzi spoléhej jen na sebe 
*Voda žene mlýny, víno jazyky 
*Vychovávat dítě znamená vychovávat i sebe 
*Výjimka potvrzuje pravidlo 
*Všechno zlé je pro něco dobré 
*Vtipu třeba časem, ale rozumu vždycky 
*Zakázané ovoce nejlíp chutná 
*Z laciné koupi, raduje se hloupý 
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  1.11. Slavnost Všech svatých 

  2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Dušičky 

  8.11. 32. neděle v mezidobí 

  9.11. Posvěcení Lateránské baziliky 

10.11. Památka svatého Lva Velikého 

12.11. Památka svatého Josafata 

13.11. Památka svaté Anežky České 

15.11. 33. neděle v mezidobí 

17.11. Památka svaté Alžběty Uherské 

22.11. Slavnost Ježíše Krista Krále 

29.11. 1. neděle adventní 

 

            POZVÁNKA NA OBOROH 
V neděli 8. listopadu se v našem kostele se uskuteční koncert 

folkrockové skupiny Oboroh. Za 25 let své existence se stala 

legendou. Skupina má na svém kontě 25 tisíc prodaných, kritikou 

velmi dobře přijatých alb, přes 1000 koncertů nejen v tuzemsku, ale i 

na Slovensku, v Polsku, Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku, 

Irsku a společná vystoupení s Filharmonií Hradec Králové. Deváté 

album skupiny Oboroh se jmenuje Znovu poprvé a obsahuje písně s 

adventní tematikou. Tvoří tak protipól k dva roky starému pašijovému 

CD s názvem Šel přes potok Cedron k hoře. Skupina Oboroh v čele s 

písničkářem Slávkem Klecandrem se jako jedna z mála u nás 

rozhodla sestavit opravdu adventní program. Skládá se z několika 

autorských skladeb a z písní ze starých, středověkých i barokních, 

kancionálů.  

Začátek koncertu je v 16.00 hodin. 

 

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ZUŠ Morava a  

Fryštácká farnost 

Vás srdečně zvou na 

ADVENTNÍ KONCERT, 
který se koná v neděli  

29. 11. 2015 od 16 hodin 

v kostele svatého Mikuláše. 

Účinkují žáci a učitelé  

ZUŠ Morava. 
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Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPLŇOVAČKA NA LISTOPAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Drama bratří Mrštíků – 2. Intoxikace (otrávení) – 3. Africký stát –  

4. Rozprava – 5. Jméno herečky Naskové – 6. Ozdoba – 7. Africká poušť – 

8. Papír na stěny – 9. Výstřední tanec – 10. Východoslovenské město –  

11. Malý kotel – 12. Část dolní končetiny – 13. Druh papouška –  

14. Kovodělník – 15. Provaznická surovina – 16. Dětské šatičky z jednoho 

kusu. 

Nápověda: Kanduš 
                                                                                 Připravil František Záloha. 

 

SMĚJEME SE S FARNÍČKEM: 
„Otče, dostanu se do nebe, když v závěti vše odkáži Vašemu kostelu?“ 

„Jistotu Ti nedám synu, ale doporučuji Ti to vyzkoušet.“ 

*** 

Vy jste věřící? – Ne, nejsem! Jako že je Bůh nade mnou. 

*** 

V ráji se ptá Eva Adama: „Adame, miluješ mě?“  

„A mám snad na výběr miláčku?“ 

*** 

Pane doktore, jak dopadla ta moje operace? 

Ale já nejsem doktor, já jsem svatý Petr. 

*** 
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V těchto dnech jsme si připomněli 
Památku všech věrných zemřelých.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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