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Pravda je jen jedna,…dokončení v tajence. 

1. Slovensky „papoušek“. – 2. Spodní část místnosti. – 3. Čas oběda. – 4. 

Propagační tiskoviny. – 5. Místnost, v níž se radí. – 6. Občané Prahy. – 7. 

Otec mého dědy. – 8. Malý puchýř. – 9. Obřad vysokoškoláků. – 10. Čtení 

pro děti. – 11. ??? Otakar II. – 12. Skupina závodníků na trase. – 13. Skok 

přes překážku. – 14. Opak levice. - 15. Výrobce piva. – 16. Pružný 

výhonek. 
Připravil František Záloha 

 

VTIP  
Sedí babička v parku na lavičce a modlí se:  
“Pane Bože, já už jsem zase nevyšla s důchodem, pošli mi, prosím, nějak 
stovku.” 

Zaslechne to nějaký mladý muž a říká jí: “Prosím vás, babičko, přece 
nebudete věřit takovým pověrám… Tady máte padesátikorunu a už se 
nemodlete.” 

Babička chvilku počká, až se mladík vzdálí a pak říká:  
“Děkuju Ti Pane Bože, ale příště mi to, prosím, neposílej po takovém 
neznabohovi.” 
 

 

FARNÍČEK – ZPRAVODAJ FARNOSTI SV. MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU 
Redakční rada: P. Miroslav Dibelka, Mgr. Pavel Nášel, Ing. Libor Kučera. 

VYCHÁZÍ 1X MĚSÍČNĚ, URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU, NEPRODEJNÉ 

REDAKCE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 

Římskokatolická farnost Fryšták, P. I. Stuchlého 25, 763 16 FRYŠTÁK, tel: 577 911 005 

E-mail: farnicek@post.cz,     internet: http://www.farnostfrystak.cz. 

Uzávěrka pro vaše příspěvky do 20. dne měsíce         Vyšlo 2. 4. 2016 v nákladu 200 ks. 

M Ě S Í Č N Í K  F R Y Š T Á C K É   F A R N O S T I 

14. R O Č N Í K  -  DUBEN  2016 -  Č Í S L O  148 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hlavní oltář Kostela sv. Petra v řetězech  
(Pět římských zastavení) 
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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 farníci, srdečně Vás pozdravuji na   

   stránkách Farníčku.  

   Už je to dubnové číslo, už byly Velikonoční  

   svátky, i když doba velikonoční trvá po celý  

   duben. Už začalo jaro, už se lidé začínají zajímat 

   o to, jak a kde prožijí dovolenou.  

V roce Milosrdenství projděme alespoň jednou svatou branou 

milosrdenství – buď na Sv. Hostýně a nebo na Velehradě. A kdo 

opravdu nemůže, tak alespoň tu naši Fryštáckou. Projití brány 

milosrdenství je symbolický akt změny smýšlení i postoje od 

kamenného srdce k srdci z masa. Tedy k živému srdci, s živým 

Kristem, živou a jednající láskou. Obraz Božího milosrdenství, který 

bude putovat v naší farnosti, nechť je výrazem naší snahy a ochoty 

pomáhat Kristu proměňovat svět svým milosrdenstvím. 

Všem žehná                             o. Miroslav  

INFORMUJEME - SEMINÁŘ NAPROHELP.  
V sobotu 5. 3. se v Brně konal akreditovaný seminář "NAPROHELP, 

úspěšná cesta k dítěti". Tato metoda pomáhá řešit nechtěnou 

neplodnost bez poškozování zdraví, v souladu s morálním učením 

katolické církve. Postupně byla vypracovaná MUDr. Lázničkovou na 

základě vlastních i zahraničních zkušeností. Při využití NAPROHELP 

dochází k úspěšným otěhotněním i tam, kde se dříve nepodařilo 

otěhotnět cestou přes umělé oplodnění. Při respektování námi 

doporučených rad a postupů takto otěhotní a porodí 80% žen. Je 

potěšující, že metoda si získává stále větší pozornost i mezi dalšími 

gynekology. A to jak v České republice, tak i na Slovensku.  

Účastníky byli lidé, které problematika opravdu zajímala, z různých 

částí Čech, Moravy i Slezska. Tímto seminářem se rozšířily řady těch, 

kdo chtějí pomáhat, a mají nejen empatii, poradenské dovednosti, ale 

především měli možnost získat znalosti nezmanipulované tlakem 

farmaceutických firem či nějakými osobními zájmy.    

           Více na stránkách www.cenap.cz 

STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
Dobrého neboj se a zlého varuj se    ruské 

Diváci vidí lépe než herci     anglické 

Dobrá studna v suchu vodu dává, dobrý přítel 

v nouzi se poznává      české 

Dnes tlusto, zejtra pusto     české 

Do města choď pro peníze, do vsi pro rozumy  české 

Dobrého krčma zkazí a zlého nenapraví   polské 

Dobré jídlo je bratrem dobrého pití    anglické 

Drž se nové cesty a starého přítele    latinské 

Dobré víno rozveseluje srdce člověka   bible 

Dobré se pojí se zlým a zlé zase s dobrým  latinské 
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  3. 4.  2. neděle velikonoční 

10. 4.  3. neděle velikonoční 

17. 4.  4. neděle velikonoční 

23. 4.  Svátek svatého Vojtěcha 

24. 4.  5. neděle velikonoční 

25. 4.  Svátek svatého Marka 

 

OPRAVY KOSTELA 2016 
Letošní rok jsme zahájili, jak jste jistě všichni zaznamenali, opravou 

sociálního zařízení v kostele. Stávající stav již neodpovídal dnešním 

představám spojovanými s těmito prostorami. Výsledek můžete 

posoudit sami.  

V letošním roce budeme v letních měsících provádět dokončení oprav 

kamenných prvků ve vnitřním prostoru a to dvou portálů – jeden do 

sakristie a druhý ve vstupu do kostela a kropenky, které byly 

v minulosti nešetrně natřeny a vlivem neprostupnosti těchto barev 

dochází k degradaci kamene. Vně kostela budeme dokončovat sokl u 

sakristie a barevně ho sjednocovat s ostatními částmi soklu. 

V současné době máme přislíbenou dotaci z ministerstva kultury 

z fondu oprav městských památkových zón, z města Fryšták a nyní 

ještě finišujeme s žádostí o dotaci z fondu kultury Zlínského kraje. Na 

tyto opravy je uzavřena smlouva o dílo ve výši 219 tis. korun. Většinu 

z této částky nám snad pokryjí již zmíněné dotace. Tato investice je 

jedna z posledních, na kterou můžeme čerpat dotace. V příštím roce 

plánujeme opravy presbytáře, u které se částka předběžně pohybuje 

kolem 750 tis. korun a na to nelze získat žádné dotace. Podobně je to 

také u oprav osvětlení, kde se částka v maximální verzi pohybuje na 

podobné výši jako oprava presbytáře. Osvětlení není ale nezbytné 

provádět v plné verzi. 

Nyní nás čeká provést schválení oprav na arcibiskupství v Olomouci, 

památkáři se již kladně vyjádřili. 

Po dokončení oprav presbytáře budeme pokračovat s opravami maleb 

oltářů, zatím připravujeme restaurátorský záměr. Na tyto práce snad 

najdeme dotační tituly. A jako poslední nás čeká výmalba celého 

kostela a bude to snad tečka za úpravami vnitřního prostoru. 

K tomuto cíli však vede ještě dlouhá cesta, která potrvá několik let a 

bude nás stát hodně finančních prostředků, které v současné době 

nemáme. Ale s pomocí Boží a také Vaší se to jistě podaří. 

A jak poznamenal jeden farník, aby mohl být staříček Stuchlý 

blahořečen, je potřeba opravit náš kostel, aby v záři reflektorů kamer 

byl místem, kterým se můžeme chlubit a které nám budou všichni 

závidět. 

Ing. Jan Košák, člen ekonomické rady 
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DOKONČENÍ ZE STR. 4 

Kristoterapie není v protikladu s přirozenými prostředky uzdravování. 

Ježíš uzdravuje na základě víry a lásky osob, kteří ho prosí za sebe 

nebo za své blízké. 

    Uzdravení duše: to jsou různá zranění a 

    nemoci. Nikdo nemůže říci, že je dokonale 

    psychicky zdravý. Jako příklad může sloužit 

    mluvit veřejně před lidmi. Panika před  

    něčím, je nevyrovnanost. Strach sám o  

    sobě není špatný, je to přirozený instinkt k 

    přežití. I Ježíš prožíval tyto emoce (hněv,  

    cítil odmítnutí, prožíval osamělost, bál se). 

    Ježíš ale uměl svým emocím čelit. Pokud 

emoce nejsou v souladu s naším rozumem, a strach překročí hranice, je 

to problém, protože nám brání dělat to, co dělat máme. Je to strach 

nepřirozený, kterému je mu třeba čelit. Bůh volá obyčejné lidi k 

neobyčejným věcem. Požaduje něco, co člověka přesahuje. 

Vzpomeňme na Mojžíše, když vyváděl izraelity z Egypta, byl již starý a 

koktal. Bůh po nás nechce, abychom všechno vykonali vlastní silou, ale 

v Duchu svatém, s jeho pomocí. Když přišel anděl k P. Marii a ona se 

ptala, jak se to stane? Uslyšela odpověď z moci Ducha svatého. 

Na závěr ještě poznámka jaký je rozdíl mezi strachem z Boha od ďábla 

a bázní Boží. Ten první představuje Boha, který hledá člověka, aby ho 

potrestal. Je to strach otroka, který se bojí svého pána. Kdežto bázeň 

Boží je ctnost, skrze kterou se bojím urazit Boha, protože ho miluji a on 

miluje mne. Je strachem syna/dcery Boží.                                 –JSk- 

VYJDĚME S KRISTEM NA SVĚTLO 
V dnešní době se hodně zabýváme tím, co vše se na zemi děje. Snad 

nikoho z nás nenechávají chladným události, které se dějí ve světě – 

teroristické útoky, válečné konflikty, situace okolo migrantů…  

A ptáme se: můžeme s tím něco dělat my?   

Jaká je odpověď na tuto otázku?  

Zlo kolem nás nám často sebere veškerou pozornost. Snadno se pak 

přestáváme soustředit na to, co se děje uvnitř nás a s čím bojujeme my 

sami.  Je snadné nechat se otupit tím, že se ve světě přeci dějí 

mnohem horší věci a že moje nedobré jednání je vlastně ničím oproti 

velkým světovým problémům. Avšak co je horšího, než kolem sebe šířit 

zlo a vědomě se tak odklánět od Boha, odstřihávat ho ze svého života? 

Neměli bychom se proto soustředit spíše na to, aby bylo poraženo v 

prvé řadě naše osobní zlo? Neměli bychom se spíše soustředit na 

uzdravování našeho životodárného vztahu s Bohem? 

Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, aby nás všechny vyvedl z temnoty.   

Vyjděme s Ním na světlo a soustřeďme se na to, 

co nám život s Ním může dát. Aleluja…  
                vybral pn 
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FRYŠTÁCKÉ CHVÁLY  
     V našem kostele se konají už  

     několik měsíců adorace   

     doprovázené chválami. Pro  

     mnohé to může být jen nějaká  

     módní inovace křesťanské  

     hudby a modlitby. Proto se  

     pokusím říci k tomuto tématu  

     pár slov. 

      

V dnešní době jsou tzv. chvály chápány v mnoha kostelích jako písně 

nedávného vzniku, modernějšího stylu, které jsou blízké zvláště mladší 

generaci. To je ale hodně nepřesné zúžení samotných pojmů „chvála či 

chvály“. Protože chvály k Boží oslavě zněly i v dobách Starého zákona 

(např. píseň Mojžíše u Rudého moře nebo Žalmy) a také ve všech 

dobách existence křesťanské církve. 

Co tedy chvály a chválení jsou, nebo čím by chvály a chválení 

být měly? Na to nám může odpovědět slovo Boží - Písmo. 

Chvála či chvály - to jsou podle Bible především jednání věřícího 

člověka, která vychází z postoje jeho srdce. Chvála je reakce věřícího, 

který Pána Boha miluje a chápe Boží milostivé jednání, kterým se k 

němu Bůh sklání. Miluji Hospodina, vždyť slyší můj hlas, mé úpěnlivé 

prosby, naklonil ke mně ucho. Po všechny své dny k němu budu volat. 

Ž.116,1-2 Chvála či chvály také nejsou jenom písně (i když i ty k 

chválení Boha patří). Chválením Boha jsou i vyprávění o Božím 

jednání v lidském životě - dnes bychom tedy řekli - vydávání 

svědectví. Důvodem a objektem, na který jsou chvály 

zaměřeny, je tedy Bůh, nikoli člověk.  

Oběť chvály u křesťanů je vlastně určitým pokračováním 

starozákonních obětí díků a chval ve stánku úmluvy a v chrámu.  

Chvalozpěvy jsou typickým příkladem modlitby chval v Novém zákoně. 

Také v nich se odráží starozákonní kořeny. Výrazné je to například u 

Magnifikátu, který čerpá z Chanina chvalozpěvu z první knihy 

Samuelovy, ale také z mnoha žalmů a na druhé straně se v nich odráží 

naplněná naděje, nová záchrana, nové slitování. Hospodin splnil co 

přislíbil (srv. Lk 1,72n). To, co ve Starém zákoně patří k věrnosti 

smlouvě: „On je tvá chvála. On je tvůj Bůh.“ (Dt 10,21) To, co skrytě 

zaznívá v Písni písní: „Jak jsi krásný, milý můj“(Pís 1,16). To se při 

dokonání ohlašuje zcela otevřeně: „A slyšel jsem zpěv jakoby 

ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: 

Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a 

jásejme a vzdejme mu chválu, přišel den svatby Beránkovy.“ (Zj 

19,6n). Svatba Beránkova, toto setkání, spojení Beránka a nevěsty, 

jejich vzájemná láska, znamená v podstatě společenství chvály.                                                 

              -lk- 

 

 

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 
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DUCHOVNÍ OBNOVA NA TÉMA „VNITŘNÍ UZDRAVENÍ“  
S  OTCEM ELLIASEM VELLOU   

(Konala se ve Vranově u Brna za účasti více jak 100 lidí) 

V měsíci únoru jsem dostala krásný dar. Mohla jsem se zúčastnit 

šestidenní duchovní obnovy s o. Elliasem Vellou na téma Vnitřní 

uzdravení. Uzdravování není jen tělesné, ke kterému nám může pomoci 

lékař, ale také další jako je například uzdravení psychiky, ke které 

potřebujeme psychologa. Je třeba také uzdravit svou minulost, zranění, 

které ovlivňují mou budoucnost a to se týká každého člověka 

především v roce Božího milosrdenství. Tato metoda se nazývá 

Kristoterapie, která ovšem nevylučuje další terapie z věd, ale doplňuje 

a pomáhá k uzdravení. Ježíš se totiž nezajímá pouze o mou duši, 

ducha, ale celé mé bytí, jak mluví Písmo:  „Přišel jsem, abych dal život 

v plnosti ve všech aspektech.“ nebo Pavel z Tesaloniky píše: „Ať vám 

Pán dá život v plnosti duše, ducha a těla.“ V řeckém pojetí duše 

znamená psyché. Tudíž Pavel mluví o plnosti v oblasti těla, psychiky i 

ducha. Mluví o plnosti a celistvosti člověka. 

Existuje pět aspektů oblastí uzdravení člověka: 

 tělesné /uzdravení našeho těla 

 psychické /uzdravení naší mysli 

 duchovní /ve kterém člověk poznává, že je hříšník a přijímá 

pravdivý a zdravý pohled na sebe 

 od útoků zlého ducha /např. když bydlím vedle souseda, který je 

proti mně a dá mi dost síly, abych se nerozčiloval a nezahořknul 

proti němu 

 uzdravení rodokmenu/toho, co prožili předkové a co mne 

ovlivňuje 

K procesu uzdravení dochází u jednotlivce, manželů a uzdravování 

celých rodin skrze naše jednání, lásku a zájem. Láska uzdravuje. Lékaři 

mají důležitou roli v uzdravení, ale i my můžeme mnoho udělat skrze 

vnímavost a štědrost, vedoucí k druhým a k jejich uzdravení. Všichni 

jsme uzdravovatelé. Každý z nás může druhým něco dát i přijímat.  

Uzdravení tělesné: Nemoc je přirozenou součástí života. Ve většině 

případů nepochází od Boha, ani od ďábla. Nemoci jsou vyvolány 

křehkostí našeho těla. Bůh nechce, abychom byli nemocní, protože 

jinak bychom nechodili k lékaři, protože bychom jednali proti Boží vůli. 

Jen ve vyjimečných případech jako u o. Pia, kterému dal stigmata 

přímo Bůh, a které mu působily velké utrpení, nebyly proto, aby mu 

působil bolest, ale aby skrze něj vzešlo obrácení hříšníků. Ale to jsou 

jen výjimky. Není správné říkat: „Věřím v Boha, a proto k lékaři nejdu, 

neberu léky!“, protože i léčba lékařem je součást Boží prozřetelnosti. 

Bůh uzdravuje skrze ně, a když lékaři nemohou, tehdy nastupuje Boží 

pomoc. 

Dokončení na str. 10 

Ježíš uzdravuje na základě víry a lásky osob, kteří ho prosí za sebe 

anebo za své blízké 
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KNIHA  - PAPEŽ REFORMÁTOR (IVEREIGH AUSTIN)  
 

   Kniha je široce pojatá a propracovaná biografie  

   papeže Františka. Odkrývá dříve nepopsané  

   podrobnosti ze života tohoto netradičního  

   papeže. Podává jeho plastický obraz, takže  

   čtenář na základě četby této knihy jasně pochopí 

   současná papežova východiska, akcenty a  

   priority. 

   Tato podrobná a důkladná biografie osvětluje v  

   podstatě neznámé souvislosti: vliv   

   argentinského nacionalistického hnutí na papeže 

   Františka a inspiraci prvními jezuitskými   

   misionáři; jeho radikální prosazování církve pro 

chudé; vizionářský, ale kontroverzní způsob vedení argentinských 

jezuitů a dech beroucí způsob, s nímž balancoval na hraně během 

vojenské diktatury.  

Tato monografie také podrobně popisuje období velké frustrace, kdy 

byl Jorge Mario Bergoglio odstaven od všech jeho mnohých aktivit, 

zbaven všech funkcí a poslán de facto do vyhnanství. Kniha na 

základě primárních zdrojů a desítek rozhovorů s jeho současníky 

následně popisuje jeho pozoruhodné působení jako biskupa a 

arcibiskupa. Díky hluboké analýze a mimořádnému vhledu vzniká 

napínavý příběh člověka a jeho putování křižovatkami víry a politiky. 

Papež reformátor je vyčerpávajícím popisem vzniku radikálního 

papeže. 

Kniha je navíc vybavena důkladným a obsáhlým rejstříkem, který 

čtenáři pomůže orientovat se vždy ve všech zmiňovaných reáliích, 

faktech a osobách. 

O AUTOROVI 
Austin Ivereigh je britský spisovatel a novinář, komentátor církevních 

a politických témat. Vystudoval Oxfordskou univerzitu, kde získal titul 

PhD. Jeho články pravideně vycházejí v jezuitském časopisu America 

a mnoha dalších periodikách. Jako katolický komentátor se často 

objevuje v britských médiích, především na televizních kanálech BBC, 

Sky, ITV a Al Jazeera. 

Knihu vydalo nakladatelství Triton 

Další literatura o papeži Františkovi: 

Bergogliův seznam - Lidé zachránění za diktatury v Argentině 

365 dní s papežem Františkem – promluvy od sv. Marty 

František mezi vlky – tajemství jedné revoluce 

Bratr František – kreslené vtipy 

 

ČTENÁŘI A MILOVNÍCI KRÁSNÝCH KNIH - SPOJME SE 
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PAPEŽ FRANTIŠEK K INTERRUPCI 

    Interrupce je "zločin" a antikoncepce  

    může být výjimečně považována za  

    menší zlo, prohlásil papež František, když 

    odpovídal na dotaz, jakými prostředky lze 

    bojovat proti šíření viru zika. "Potrat není  

    zlo, je to zločin," řekl papež. Ale "vyhnout 

    se těhotenství není absolutní zlo", dodal v 

    narážce na antikoncepci. 

 

Při jasném rozlišování mezi potratem a antikoncepcí František rovněž 

připomněl svého předchůdce Pavla VI., který stál v čele církve  

v letech 1963 až 1978 a svého času povolil jeptiškám v Kongu 

antikoncepci, protože bývaly znásilňovány vojáky. 

Tyto výjimečné případy nicméně nezpochybnily učení Vatikánu, který 

stále bojuje proti potratům a antikoncepci, aniž by je však stavěl na 

roveň, poznamenala agentura AFP s odvoláním na encykliku Pavla VI. 

z roku 1968, která od těch dob nebyla ve Vatikánu zpochybněna. 

"Nesmíme si plést zlo, které spočívá v zabránění těhotenství,  

s potratem. Potrat není teologický problém. Je to lidský, lékařský 

problém. Zabíjí se člověk pro záchranu jiného. To je zlo samo o sobě. 

Není to náboženské zlo, ale lidské zlo," argumentoval 

devětasedmdesátiletý František. "Naopak, zabránit těhotenství není 

absolutní zlo, a v případě Pavla VI., který jsem zmínil, to bylo jasné. 

Vybízím rovněž lékaře, aby udělali vše pro nalezení očkovací látky 

(proti viru zika)," dodal. 

Případy nákazy virem, který pravděpodobně způsobuje vývojovou 

poruchu mozku u lidských plodů, se podle Světové zdravotnické 

organizace prokázaly již v 39 zemích světa. 

OSN požádala postižené země, aby umožnily ženám přístup  

k antikoncepci a k potratům. Mnohé latinskoamerické země totiž 

nepovolují ani interrupce, ani antikoncepční pilulky. 

Zástupce Vatikánu při OSN, arcibiskup Bernardito Auza prohlásil, že 

sexuální zdrženlivost je nejlepší způsob, jak se vyhnout nákaze,  

a vyjádřil znepokojení nad výzvami k liberalizaci protipotratových 

zákonů a nad dostupností antikoncepce v celém regionu. 

Papežova vyjádření ohledně zabránění těhotenství v oblastech, kde 

řádí virus zika, přicházejí v nesmírně důležitém okamžiku. Papež 

naznačil nečekanou otevřenost k myšlence používat antikoncepci  

k zabránění dalšího šíření nákazy, což katolickým rodinám  

v postižených oblastech otvírá dveře k možnosti řídit se v této věci 

vlastním svědomím. 

          

                                                                                   vybral pn 
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PĚT ŘÍMSKÝCH ZASTAVENÍ  
   V ulicích už se pomalu začíná stmívat, ale my  

   ještě chceme stihnout návštěvu jedné   

   významné církevní památky – Kostela  sv. Petra  

   v řetězech. Procházíme úzkým průchodem  

   vzhůru po dlouhém schodišti, a je  slyšet   

   harmoniku… (někteří hudebníci si zde takto  

   přivydělávají). Vcházíme na malé náměstí  

   a vůbec to nevypadá na nějakou známou   

   památku. Průčelí tohoto kostela byste totiž  

   docela klidně přehlédli. Není ničím zajímavé  

   a dokonce vůbec nevypadá jako bazilika.  

    

*** 

Už na schodech nás naviguje „směrovka“ na které je napsáno 

„Moses“ a protože jsem si pozorně pročetl průvodce po Římě vím, že 

tento „nenápadný“ kostel skrývá jednu velice známou památku - 

Michelangelova Mojžíše (viz obrázek). 

Chrám založila roku 431 Licinie Eudoxie, manželka císaře Valentiniána 

III. a roku 437 jej papež Sixtus III. vysvětil. Kus okovů, kterými byl 

spoután svatý Petr ve vězení, odkud ho podle Skutků apoštolských 

vysvobodil anděl, dostala podle legendy císařovna Aelia Eudocia na 

pouti do Jeruzaléma od tamního patriarchy Juvenala. Věnovala je své 

dceři Licinii, která je ukázala papeži. Papež Lev I. je prý porovnal s 

Petrovými řetězy z římského Mamertinského vězení a zjistil, že se k 

nim dobře hodí. Relikvie, která se dodnes vystavuje, dala chrámu  

i jméno. Kostel byl upraven v renesančním slohu kardinálem 

Giulianem della Roverem, který se roku 1503 stal papežem (Julius 

II.). Trojlodní basilika má do náměstí prosté průčelí s arkádami v 

přízemí a malými okny v patře. Uvnitř je zaklenuta renesanční 

klenbou a vyzdobena barokními štuky a freskou. Základní stavba 

včetně 20 dórských sloupů je zachována. Pod hlavním oltářem je 

zasklená schránka s okovy. V pravé boční lodi je vysoký náhrobek 

papeže Julia II. V horním patře nad sarkofágem je socha Panny Marie 

s dítětem, v dolním patře je uprostřed známá socha Mojžíše v 

nadživotní velikosti, která patří k nejslavnějším Michelangelovým 

dílům. Sochy po stranách představují Leu a Ráchel a pocházejí rovněž 

z jeho dílny. Náhrobek měl být původně mnohem větší a měl být 

umístěn v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Nakonec byl roku 1545 

umístěn právě v tomto kostele. Zvláštní (skoro posvátný) pocit vidět 

známou relikvii – řetězy, kterými byl svatý Petr spoután. Tak ještě 

rychle vyfotit Mojžíše (za rozsvícení oltáře se platí 1 euro), natočit pár 

záběrů a můžeme se vydat na zpáteční cestu do hotelu.  

Zítra už nás čeká Vatikán.                                                                           

       pokračování příště 
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ŽIVOT V DUCHU – JEŽÍŠ TĚ POVOLÁVÁ, ABY SES STAL  

                                                                           JEHO UČEDNÍKEM 
„Velmi důležitou službou, tou nejdůležitější, kterou lze v Církvi 

prokazovat, je pomáhat Božímu lidu k osobnímu setkání s Ježíšem 

Kristem, který nás mění v nové muže a nové ženy.“ (papež František) 

 

1. Být učedníkem znamená Ježíše následovat 

Ježíšovi učedníci jsou lidé, kteří Ježíše uznávají jako svého Mistra a 

Pána, kteří svůj život žijí v závislosti na něm, kteří ho nechají jít 

napřed a pak jdou za ním, kamkoli On zamíří své kroky. Ale přesto 

jednáme lehce jako Petr, který řekl, když Ježíš mluvil svém 

nadcházejícím utrpení: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže 

stát.“ Petr chtěl převzít vedení a musel proto přijmout velmi tvrdé 

slovo: „Jdi mi z cesty, satane. Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé 

smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ (Mt 16,21-23)  

Ježíšův učedník je hotov následovat Ježíše také na křížové cestě, 

neboť on ví, že toto je cesta k životu, cesta ke slávě (Mt 16,24-27). 

2. Být učedníkem Ježíšovým znamená odvrátit se od všeho 

zlého 

Ježíš řekl: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům.“ (Mt 6,24) 

Nemůžeme současně dělat dobro i zlo. Nemůžeme současně 

následovat Ježíše, světlo světa (Jan 8,12) a současně zůstávat v 

temnotě hříchu a sobectví. Když se ptali Petra po jeho převratném 

kázání na svatodušní pondělí: „Co máme dělat?“ Odpověděl jim: 

„Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na 

odpuštění svých hříchů.“ (Sk 2,37-38)  

3. Být učedníkem znamená denně být s Ježíšem ve spojení 

Nikdo nemůže být studentem význačného profesora, nechodí-li na 

jeho přednášky. Nemá žádný smysl, když se přihlásíme do nějakého 

kursu a potom tam nedocházíme a nepodílíme se na něm. Nemůžeme 

být učedníky Ježíše, neuděláme-li si čas, abychom mu naslouchali, 

byli u něho, byli s ním ve spojení.  

Ježíš nám říká: „Už vás nenazývám služebníky... nazval jsem vás 

přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého 

Otce.“ (Jan 15,15) Nemůžeme být přáteli, jestliže nemáme pro svého 

přítele nikdy čas, jestliže s ním žádný čas nestrávíme, nikdy s ním 

nemluvíme a nikdy mu nenasloucháme.  

K učednictví náleží podstatně, abychom zachovávali a prožívali denně 

„tichou chvíli“, nejen teď během semináře, ale po celý náš život, 

abychom se tak s ním setkávali, naslouchali mu, nemluvili jen celý 

čas sami, a potom s ním také hovořili.  
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Jak se máme modlit, abychom se s Ježíšem setkali a zakusili 

jeho přítomnost?  
Jednoduchou cestou je číst určité místo Písma (např. Jan 4,5-9). Je 

možné téměř každý oddíl evangelia proměnit v modlitbu a život, v 

něco, co se dnes děje a co dnes působí. Tímto způsobem můžeme 

zakoušet Ježíše dnes. 
K „tiché chvíli“ by mělo také vždy patřit, že kromě modlitby 

Písmo svaté jakožto slovo Boží prostě studujeme. Ale jak se 

nám může Bible jakožto Boží slovo stát dnes živou?  

Toho dosáhneme tak, že slova, která čteme, nechápeme jako události 

nebo zprávy o dějinných událostech dávné minulosti, nýbrž jako Boží 

osobní poselství pro mne a dnes. Během let se nám však jakoby 

samy od sebe - působením Ducha svatého - stanou nová a nová 

místa najednou jasnými, pokud ovšem den co den kousek Bible 

čteme. 

4. Být učedníkem Ježíšovým znamená být spojen s ostatními 

Ježíšovými učedníky 

Nikdo nemůže být učedníkem Ježíšovým jenom a výlučně sám pro 

sebe. V nejlepším případě se může takový pokus dařit několik týdnů 

nebo měsíců. Potom zeslábneme a necháme toho. I kdyby se někdo 

hodiny a hodiny modlil nebo citoval Bibli stránku po stránce, ano, 

kdyby dělal znamení a zázraky, není ještě jisté, zda je to opravdu 

Ježíšův učedník. Teprve konkrétní láska k těm, kteří se také snaží být 

Ježíšovými učedníky, je bezpečným důkazem. 

5. Jsi připraven být Ježíšovým učedníkem? 

 Jako další krok  napišme Ježíšovi dopis, v němž vyjádříme: 

 Jsem připraven učinit Ježíše Pánem svého života. 

 Jsem připraven žít svůj život ve spojení s ním a v závislosti na 

něm. 

 Jsem připraven být Ježíšovým přítelem a denně s ním strávit 

určitý čas. 

 Jsem připraven vzdát se všeho, co od něho nepřichází, a co k 

němu nevede. 

Můžeme také prosit o pomoc ve zvláštních slabostech, nebo prostě 

děkovat za způsob, kterým nás až dosud vedl. Zkrátka, dopis může 

být velmi osobní. Nikdo ho nebude „číst“ kromě Ježíše. Může být ale 

dobré, udělat si kopii pro náš soukromý, pozdější užitek. Všechno 

pomine, naše tělo, naše práce, náš majetek. On samotný zůstává a 

také my zůstaneme ve věčné radosti, jestliže se staneme jeho přáteli 

a učedníky.  

Život v Duchu – podle P. Ernsta Sieverse, W. V. 

připravil lk 
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Ježíšův učedník. Teprve konkrétní láska k těm, kteří se také snaží být 

Ježíšovými učedníky, je bezpečným důkazem. 

5. Jsi připraven být Ježíšovým učedníkem? 

 Jako další krok  napišme Ježíšovi dopis, v němž vyjádříme: 

 Jsem připraven učinit Ježíše Pánem svého života. 

 Jsem připraven žít svůj život ve spojení s ním a v závislosti na 

něm. 

 Jsem připraven být Ježíšovým přítelem a denně s ním strávit 

určitý čas. 

 Jsem připraven vzdát se všeho, co od něho nepřichází, a co k 

němu nevede. 

Můžeme také prosit o pomoc ve zvláštních slabostech, nebo prostě 

děkovat za způsob, kterým nás až dosud vedl. Zkrátka, dopis může 

být velmi osobní. Nikdo ho nebude „číst“ kromě Ježíše. Může být ale 

dobré, udělat si kopii pro náš soukromý, pozdější užitek. Všechno 

pomine, naše tělo, naše práce, náš majetek. On samotný zůstává a 

také my zůstaneme ve věčné radosti, jestliže se staneme jeho přáteli 

a učedníky.  

Život v Duchu – podle P. Ernsta Sieverse, W. V. 

připravil lk 

 

 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  

- 8 -                                FARNÍČEK 4/16     

PAPEŽ FRANTIŠEK K INTERRUPCI 

    Interrupce je "zločin" a antikoncepce  

    může být výjimečně považována za  

    menší zlo, prohlásil papež František, když 

    odpovídal na dotaz, jakými prostředky lze 

    bojovat proti šíření viru zika. "Potrat není  

    zlo, je to zločin," řekl papež. Ale "vyhnout 

    se těhotenství není absolutní zlo", dodal v 

    narážce na antikoncepci. 

 

Při jasném rozlišování mezi potratem a antikoncepcí František rovněž 

připomněl svého předchůdce Pavla VI., který stál v čele církve  

v letech 1963 až 1978 a svého času povolil jeptiškám v Kongu 

antikoncepci, protože bývaly znásilňovány vojáky. 

Tyto výjimečné případy nicméně nezpochybnily učení Vatikánu, který 

stále bojuje proti potratům a antikoncepci, aniž by je však stavěl na 

roveň, poznamenala agentura AFP s odvoláním na encykliku Pavla VI. 

z roku 1968, která od těch dob nebyla ve Vatikánu zpochybněna. 

"Nesmíme si plést zlo, které spočívá v zabránění těhotenství,  

s potratem. Potrat není teologický problém. Je to lidský, lékařský 

problém. Zabíjí se člověk pro záchranu jiného. To je zlo samo o sobě. 

Není to náboženské zlo, ale lidské zlo," argumentoval 

devětasedmdesátiletý František. "Naopak, zabránit těhotenství není 

absolutní zlo, a v případě Pavla VI., který jsem zmínil, to bylo jasné. 

Vybízím rovněž lékaře, aby udělali vše pro nalezení očkovací látky 

(proti viru zika)," dodal. 

Případy nákazy virem, který pravděpodobně způsobuje vývojovou 

poruchu mozku u lidských plodů, se podle Světové zdravotnické 

organizace prokázaly již v 39 zemích světa. 

OSN požádala postižené země, aby umožnily ženám přístup  

k antikoncepci a k potratům. Mnohé latinskoamerické země totiž 

nepovolují ani interrupce, ani antikoncepční pilulky. 

Zástupce Vatikánu při OSN, arcibiskup Bernardito Auza prohlásil, že 

sexuální zdrženlivost je nejlepší způsob, jak se vyhnout nákaze,  

a vyjádřil znepokojení nad výzvami k liberalizaci protipotratových 

zákonů a nad dostupností antikoncepce v celém regionu. 

Papežova vyjádření ohledně zabránění těhotenství v oblastech, kde 

řádí virus zika, přicházejí v nesmírně důležitém okamžiku. Papež 

naznačil nečekanou otevřenost k myšlence používat antikoncepci  

k zabránění dalšího šíření nákazy, což katolickým rodinám  

v postižených oblastech otvírá dveře k možnosti řídit se v této věci 

vlastním svědomím. 

          

                                                                                   vybral pn 
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PĚT ŘÍMSKÝCH ZASTAVENÍ  
   V ulicích už se pomalu začíná stmívat, ale my  

   ještě chceme stihnout návštěvu jedné   

   významné církevní památky – Kostela  sv. Petra  

   v řetězech. Procházíme úzkým průchodem  

   vzhůru po dlouhém schodišti, a je  slyšet   

   harmoniku… (někteří hudebníci si zde takto  

   přivydělávají). Vcházíme na malé náměstí  

   a vůbec to nevypadá na nějakou známou   

   památku. Průčelí tohoto kostela byste totiž  

   docela klidně přehlédli. Není ničím zajímavé  

   a dokonce vůbec nevypadá jako bazilika.  

    

*** 

Už na schodech nás naviguje „směrovka“ na které je napsáno 

„Moses“ a protože jsem si pozorně pročetl průvodce po Římě vím, že 

tento „nenápadný“ kostel skrývá jednu velice známou památku - 

Michelangelova Mojžíše (viz obrázek). 

Chrám založila roku 431 Licinie Eudoxie, manželka císaře Valentiniána 

III. a roku 437 jej papež Sixtus III. vysvětil. Kus okovů, kterými byl 

spoután svatý Petr ve vězení, odkud ho podle Skutků apoštolských 

vysvobodil anděl, dostala podle legendy císařovna Aelia Eudocia na 

pouti do Jeruzaléma od tamního patriarchy Juvenala. Věnovala je své 

dceři Licinii, která je ukázala papeži. Papež Lev I. je prý porovnal s 

Petrovými řetězy z římského Mamertinského vězení a zjistil, že se k 

nim dobře hodí. Relikvie, která se dodnes vystavuje, dala chrámu  

i jméno. Kostel byl upraven v renesančním slohu kardinálem 

Giulianem della Roverem, který se roku 1503 stal papežem (Julius 

II.). Trojlodní basilika má do náměstí prosté průčelí s arkádami v 

přízemí a malými okny v patře. Uvnitř je zaklenuta renesanční 

klenbou a vyzdobena barokními štuky a freskou. Základní stavba 

včetně 20 dórských sloupů je zachována. Pod hlavním oltářem je 

zasklená schránka s okovy. V pravé boční lodi je vysoký náhrobek 

papeže Julia II. V horním patře nad sarkofágem je socha Panny Marie 

s dítětem, v dolním patře je uprostřed známá socha Mojžíše v 

nadživotní velikosti, která patří k nejslavnějším Michelangelovým 

dílům. Sochy po stranách představují Leu a Ráchel a pocházejí rovněž 

z jeho dílny. Náhrobek měl být původně mnohem větší a měl být 

umístěn v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Nakonec byl roku 1545 

umístěn právě v tomto kostele. Zvláštní (skoro posvátný) pocit vidět 

známou relikvii – řetězy, kterými byl svatý Petr spoután. Tak ještě 

rychle vyfotit Mojžíše (za rozsvícení oltáře se platí 1 euro), natočit pár 

záběrů a můžeme se vydat na zpáteční cestu do hotelu.  

Zítra už nás čeká Vatikán.                                                                           

       pokračování příště 

     

 

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 
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DUCHOVNÍ OBNOVA NA TÉMA „VNITŘNÍ UZDRAVENÍ“  
S  OTCEM ELLIASEM VELLOU   

(Konala se ve Vranově u Brna za účasti více jak 100 lidí) 

V měsíci únoru jsem dostala krásný dar. Mohla jsem se zúčastnit 

šestidenní duchovní obnovy s o. Elliasem Vellou na téma Vnitřní 

uzdravení. Uzdravování není jen tělesné, ke kterému nám může pomoci 

lékař, ale také další jako je například uzdravení psychiky, ke které 

potřebujeme psychologa. Je třeba také uzdravit svou minulost, zranění, 

které ovlivňují mou budoucnost a to se týká každého člověka 

především v roce Božího milosrdenství. Tato metoda se nazývá 

Kristoterapie, která ovšem nevylučuje další terapie z věd, ale doplňuje 

a pomáhá k uzdravení. Ježíš se totiž nezajímá pouze o mou duši, 

ducha, ale celé mé bytí, jak mluví Písmo:  „Přišel jsem, abych dal život 

v plnosti ve všech aspektech.“ nebo Pavel z Tesaloniky píše: „Ať vám 

Pán dá život v plnosti duše, ducha a těla.“ V řeckém pojetí duše 

znamená psyché. Tudíž Pavel mluví o plnosti v oblasti těla, psychiky i 

ducha. Mluví o plnosti a celistvosti člověka. 

Existuje pět aspektů oblastí uzdravení člověka: 

 tělesné /uzdravení našeho těla 

 psychické /uzdravení naší mysli 

 duchovní /ve kterém člověk poznává, že je hříšník a přijímá 

pravdivý a zdravý pohled na sebe 

 od útoků zlého ducha /např. když bydlím vedle souseda, který je 

proti mně a dá mi dost síly, abych se nerozčiloval a nezahořknul 

proti němu 

 uzdravení rodokmenu/toho, co prožili předkové a co mne 

ovlivňuje 

K procesu uzdravení dochází u jednotlivce, manželů a uzdravování 

celých rodin skrze naše jednání, lásku a zájem. Láska uzdravuje. Lékaři 

mají důležitou roli v uzdravení, ale i my můžeme mnoho udělat skrze 

vnímavost a štědrost, vedoucí k druhým a k jejich uzdravení. Všichni 

jsme uzdravovatelé. Každý z nás může druhým něco dát i přijímat.  

Uzdravení tělesné: Nemoc je přirozenou součástí života. Ve většině 

případů nepochází od Boha, ani od ďábla. Nemoci jsou vyvolány 

křehkostí našeho těla. Bůh nechce, abychom byli nemocní, protože 

jinak bychom nechodili k lékaři, protože bychom jednali proti Boží vůli. 

Jen ve vyjimečných případech jako u o. Pia, kterému dal stigmata 

přímo Bůh, a které mu působily velké utrpení, nebyly proto, aby mu 

působil bolest, ale aby skrze něj vzešlo obrácení hříšníků. Ale to jsou 

jen výjimky. Není správné říkat: „Věřím v Boha, a proto k lékaři nejdu, 

neberu léky!“, protože i léčba lékařem je součást Boží prozřetelnosti. 

Bůh uzdravuje skrze ně, a když lékaři nemohou, tehdy nastupuje Boží 

pomoc. 

Dokončení na str. 10 

Ježíš uzdravuje na základě víry a lásky osob, kteří ho prosí za sebe 

anebo za své blízké 

FARNÍČEK  4/16                                                       - 9 - 

KNIHA  - PAPEŽ REFORMÁTOR (IVEREIGH AUSTIN)  
 

   Kniha je široce pojatá a propracovaná biografie  

   papeže Františka. Odkrývá dříve nepopsané  

   podrobnosti ze života tohoto netradičního  

   papeže. Podává jeho plastický obraz, takže  

   čtenář na základě četby této knihy jasně pochopí 

   současná papežova východiska, akcenty a  

   priority. 

   Tato podrobná a důkladná biografie osvětluje v  

   podstatě neznámé souvislosti: vliv   

   argentinského nacionalistického hnutí na papeže 

   Františka a inspiraci prvními jezuitskými   

   misionáři; jeho radikální prosazování církve pro 

chudé; vizionářský, ale kontroverzní způsob vedení argentinských 

jezuitů a dech beroucí způsob, s nímž balancoval na hraně během 

vojenské diktatury.  

Tato monografie také podrobně popisuje období velké frustrace, kdy 

byl Jorge Mario Bergoglio odstaven od všech jeho mnohých aktivit, 

zbaven všech funkcí a poslán de facto do vyhnanství. Kniha na 

základě primárních zdrojů a desítek rozhovorů s jeho současníky 

následně popisuje jeho pozoruhodné působení jako biskupa a 

arcibiskupa. Díky hluboké analýze a mimořádnému vhledu vzniká 

napínavý příběh člověka a jeho putování křižovatkami víry a politiky. 

Papež reformátor je vyčerpávajícím popisem vzniku radikálního 

papeže. 

Kniha je navíc vybavena důkladným a obsáhlým rejstříkem, který 

čtenáři pomůže orientovat se vždy ve všech zmiňovaných reáliích, 

faktech a osobách. 

O AUTOROVI 
Austin Ivereigh je britský spisovatel a novinář, komentátor církevních 

a politických témat. Vystudoval Oxfordskou univerzitu, kde získal titul 

PhD. Jeho články pravideně vycházejí v jezuitském časopisu America 

a mnoha dalších periodikách. Jako katolický komentátor se často 

objevuje v britských médiích, především na televizních kanálech BBC, 

Sky, ITV a Al Jazeera. 

Knihu vydalo nakladatelství Triton 

Další literatura o papeži Františkovi: 

Bergogliův seznam - Lidé zachránění za diktatury v Argentině 

365 dní s papežem Františkem – promluvy od sv. Marty 

František mezi vlky – tajemství jedné revoluce 

Bratr František – kreslené vtipy 

 

ČTENÁŘI A MILOVNÍCI KRÁSNÝCH KNIH - SPOJME SE 
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DOKONČENÍ ZE STR. 4 

Kristoterapie není v protikladu s přirozenými prostředky uzdravování. 

Ježíš uzdravuje na základě víry a lásky osob, kteří ho prosí za sebe 

nebo za své blízké. 

    Uzdravení duše: to jsou různá zranění a 

    nemoci. Nikdo nemůže říci, že je dokonale 

    psychicky zdravý. Jako příklad může sloužit 

    mluvit veřejně před lidmi. Panika před  

    něčím, je nevyrovnanost. Strach sám o  

    sobě není špatný, je to přirozený instinkt k 

    přežití. I Ježíš prožíval tyto emoce (hněv,  

    cítil odmítnutí, prožíval osamělost, bál se). 

    Ježíš ale uměl svým emocím čelit. Pokud 

emoce nejsou v souladu s naším rozumem, a strach překročí hranice, je 

to problém, protože nám brání dělat to, co dělat máme. Je to strach 

nepřirozený, kterému je mu třeba čelit. Bůh volá obyčejné lidi k 

neobyčejným věcem. Požaduje něco, co člověka přesahuje. 

Vzpomeňme na Mojžíše, když vyváděl izraelity z Egypta, byl již starý a 

koktal. Bůh po nás nechce, abychom všechno vykonali vlastní silou, ale 

v Duchu svatém, s jeho pomocí. Když přišel anděl k P. Marii a ona se 

ptala, jak se to stane? Uslyšela odpověď z moci Ducha svatého. 

Na závěr ještě poznámka jaký je rozdíl mezi strachem z Boha od ďábla 

a bázní Boží. Ten první představuje Boha, který hledá člověka, aby ho 

potrestal. Je to strach otroka, který se bojí svého pána. Kdežto bázeň 

Boží je ctnost, skrze kterou se bojím urazit Boha, protože ho miluji a on 

miluje mne. Je strachem syna/dcery Boží.                                 –JSk- 

VYJDĚME S KRISTEM NA SVĚTLO 
V dnešní době se hodně zabýváme tím, co vše se na zemi děje. Snad 

nikoho z nás nenechávají chladným události, které se dějí ve světě – 

teroristické útoky, válečné konflikty, situace okolo migrantů…  

A ptáme se: můžeme s tím něco dělat my?   

Jaká je odpověď na tuto otázku?  

Zlo kolem nás nám často sebere veškerou pozornost. Snadno se pak 

přestáváme soustředit na to, co se děje uvnitř nás a s čím bojujeme my 

sami.  Je snadné nechat se otupit tím, že se ve světě přeci dějí 

mnohem horší věci a že moje nedobré jednání je vlastně ničím oproti 

velkým světovým problémům. Avšak co je horšího, než kolem sebe šířit 

zlo a vědomě se tak odklánět od Boha, odstřihávat ho ze svého života? 

Neměli bychom se proto soustředit spíše na to, aby bylo poraženo v 

prvé řadě naše osobní zlo? Neměli bychom se spíše soustředit na 

uzdravování našeho životodárného vztahu s Bohem? 

Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, aby nás všechny vyvedl z temnoty.   

Vyjděme s Ním na světlo a soustřeďme se na to, 

co nám život s Ním může dát. Aleluja…  
                vybral pn 
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FRYŠTÁCKÉ CHVÁLY  
     V našem kostele se konají už  

     několik měsíců adorace   

     doprovázené chválami. Pro  

     mnohé to může být jen nějaká  

     módní inovace křesťanské  

     hudby a modlitby. Proto se  

     pokusím říci k tomuto tématu  

     pár slov. 

      

V dnešní době jsou tzv. chvály chápány v mnoha kostelích jako písně 

nedávného vzniku, modernějšího stylu, které jsou blízké zvláště mladší 

generaci. To je ale hodně nepřesné zúžení samotných pojmů „chvála či 

chvály“. Protože chvály k Boží oslavě zněly i v dobách Starého zákona 

(např. píseň Mojžíše u Rudého moře nebo Žalmy) a také ve všech 

dobách existence křesťanské církve. 

Co tedy chvály a chválení jsou, nebo čím by chvály a chválení 

být měly? Na to nám může odpovědět slovo Boží - Písmo. 

Chvála či chvály - to jsou podle Bible především jednání věřícího 

člověka, která vychází z postoje jeho srdce. Chvála je reakce věřícího, 

který Pána Boha miluje a chápe Boží milostivé jednání, kterým se k 

němu Bůh sklání. Miluji Hospodina, vždyť slyší můj hlas, mé úpěnlivé 

prosby, naklonil ke mně ucho. Po všechny své dny k němu budu volat. 

Ž.116,1-2 Chvála či chvály také nejsou jenom písně (i když i ty k 

chválení Boha patří). Chválením Boha jsou i vyprávění o Božím 

jednání v lidském životě - dnes bychom tedy řekli - vydávání 

svědectví. Důvodem a objektem, na který jsou chvály 

zaměřeny, je tedy Bůh, nikoli člověk.  

Oběť chvály u křesťanů je vlastně určitým pokračováním 

starozákonních obětí díků a chval ve stánku úmluvy a v chrámu.  

Chvalozpěvy jsou typickým příkladem modlitby chval v Novém zákoně. 

Také v nich se odráží starozákonní kořeny. Výrazné je to například u 

Magnifikátu, který čerpá z Chanina chvalozpěvu z první knihy 

Samuelovy, ale také z mnoha žalmů a na druhé straně se v nich odráží 

naplněná naděje, nová záchrana, nové slitování. Hospodin splnil co 

přislíbil (srv. Lk 1,72n). To, co ve Starém zákoně patří k věrnosti 

smlouvě: „On je tvá chvála. On je tvůj Bůh.“ (Dt 10,21) To, co skrytě 

zaznívá v Písni písní: „Jak jsi krásný, milý můj“(Pís 1,16). To se při 

dokonání ohlašuje zcela otevřeně: „A slyšel jsem zpěv jakoby 

ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: 

Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a 

jásejme a vzdejme mu chválu, přišel den svatby Beránkovy.“ (Zj 

19,6n). Svatba Beránkova, toto setkání, spojení Beránka a nevěsty, 

jejich vzájemná láska, znamená v podstatě společenství chvály.                                                 

              -lk- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 farníci, srdečně Vás pozdravuji na   

   stránkách Farníčku.  

   Už je to dubnové číslo, už byly Velikonoční  

   svátky, i když doba velikonoční trvá po celý  

   duben. Už začalo jaro, už se lidé začínají zajímat 

   o to, jak a kde prožijí dovolenou.  

V roce Milosrdenství projděme alespoň jednou svatou branou 

milosrdenství – buď na Sv. Hostýně a nebo na Velehradě. A kdo 

opravdu nemůže, tak alespoň tu naši Fryštáckou. Projití brány 

milosrdenství je symbolický akt změny smýšlení i postoje od 

kamenného srdce k srdci z masa. Tedy k živému srdci, s živým 

Kristem, živou a jednající láskou. Obraz Božího milosrdenství, který 

bude putovat v naší farnosti, nechť je výrazem naší snahy a ochoty 

pomáhat Kristu proměňovat svět svým milosrdenstvím. 

Všem žehná                             o. Miroslav  

INFORMUJEME - SEMINÁŘ NAPROHELP.  
V sobotu 5. 3. se v Brně konal akreditovaný seminář "NAPROHELP, 

úspěšná cesta k dítěti". Tato metoda pomáhá řešit nechtěnou 

neplodnost bez poškozování zdraví, v souladu s morálním učením 

katolické církve. Postupně byla vypracovaná MUDr. Lázničkovou na 

základě vlastních i zahraničních zkušeností. Při využití NAPROHELP 

dochází k úspěšným otěhotněním i tam, kde se dříve nepodařilo 

otěhotnět cestou přes umělé oplodnění. Při respektování námi 

doporučených rad a postupů takto otěhotní a porodí 80% žen. Je 

potěšující, že metoda si získává stále větší pozornost i mezi dalšími 

gynekology. A to jak v České republice, tak i na Slovensku.  

Účastníky byli lidé, které problematika opravdu zajímala, z různých 

částí Čech, Moravy i Slezska. Tímto seminářem se rozšířily řady těch, 

kdo chtějí pomáhat, a mají nejen empatii, poradenské dovednosti, ale 

především měli možnost získat znalosti nezmanipulované tlakem 

farmaceutických firem či nějakými osobními zájmy.    

           Více na stránkách www.cenap.cz 

STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
Dobrého neboj se a zlého varuj se    ruské 

Diváci vidí lépe než herci     anglické 

Dobrá studna v suchu vodu dává, dobrý přítel 

v nouzi se poznává      české 

Dnes tlusto, zejtra pusto     české 

Do města choď pro peníze, do vsi pro rozumy  české 

Dobrého krčma zkazí a zlého nenapraví   polské 

Dobré jídlo je bratrem dobrého pití    anglické 

Drž se nové cesty a starého přítele    latinské 

Dobré víno rozveseluje srdce člověka   bible 

Dobré se pojí se zlým a zlé zase s dobrým  latinské 

 

FARNÍČEK  4/16                         - 11 - 

                                                                  KALENDÁRIUM DUBEN 2016 
   

  3. 4.  2. neděle velikonoční 

10. 4.  3. neděle velikonoční 

17. 4.  4. neděle velikonoční 

23. 4.  Svátek svatého Vojtěcha 

24. 4.  5. neděle velikonoční 

25. 4.  Svátek svatého Marka 

 

OPRAVY KOSTELA 2016 
Letošní rok jsme zahájili, jak jste jistě všichni zaznamenali, opravou 

sociálního zařízení v kostele. Stávající stav již neodpovídal dnešním 

představám spojovanými s těmito prostorami. Výsledek můžete 

posoudit sami.  

V letošním roce budeme v letních měsících provádět dokončení oprav 

kamenných prvků ve vnitřním prostoru a to dvou portálů – jeden do 

sakristie a druhý ve vstupu do kostela a kropenky, které byly 

v minulosti nešetrně natřeny a vlivem neprostupnosti těchto barev 

dochází k degradaci kamene. Vně kostela budeme dokončovat sokl u 

sakristie a barevně ho sjednocovat s ostatními částmi soklu. 

V současné době máme přislíbenou dotaci z ministerstva kultury 

z fondu oprav městských památkových zón, z města Fryšták a nyní 

ještě finišujeme s žádostí o dotaci z fondu kultury Zlínského kraje. Na 

tyto opravy je uzavřena smlouva o dílo ve výši 219 tis. korun. Většinu 

z této částky nám snad pokryjí již zmíněné dotace. Tato investice je 

jedna z posledních, na kterou můžeme čerpat dotace. V příštím roce 

plánujeme opravy presbytáře, u které se částka předběžně pohybuje 

kolem 750 tis. korun a na to nelze získat žádné dotace. Podobně je to 

také u oprav osvětlení, kde se částka v maximální verzi pohybuje na 

podobné výši jako oprava presbytáře. Osvětlení není ale nezbytné 

provádět v plné verzi. 

Nyní nás čeká provést schválení oprav na arcibiskupství v Olomouci, 

památkáři se již kladně vyjádřili. 

Po dokončení oprav presbytáře budeme pokračovat s opravami maleb 

oltářů, zatím připravujeme restaurátorský záměr. Na tyto práce snad 

najdeme dotační tituly. A jako poslední nás čeká výmalba celého 

kostela a bude to snad tečka za úpravami vnitřního prostoru. 

K tomuto cíli však vede ještě dlouhá cesta, která potrvá několik let a 

bude nás stát hodně finančních prostředků, které v současné době 

nemáme. Ale s pomocí Boží a také Vaší se to jistě podaří. 

A jak poznamenal jeden farník, aby mohl být staříček Stuchlý 

blahořečen, je potřeba opravit náš kostel, aby v záři reflektorů kamer 

byl místem, kterým se můžeme chlubit a které nám budou všichni 

závidět. 

Ing. Jan Košák, člen ekonomické rady 
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DOPLŇOVAČKA NA DUBEN 

 
      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Pravda je jen jedna,…dokončení v tajence. 

1. Slovensky „papoušek“. – 2. Spodní část místnosti. – 3. Čas oběda. – 4. 

Propagační tiskoviny. – 5. Místnost, v níž se radí. – 6. Občané Prahy. – 7. 

Otec mého dědy. – 8. Malý puchýř. – 9. Obřad vysokoškoláků. – 10. Čtení 

pro děti. – 11. ??? Otakar II. – 12. Skupina závodníků na trase. – 13. Skok 

přes překážku. – 14. Opak levice. - 15. Výrobce piva. – 16. Pružný 

výhonek. 
Připravil František Záloha 

 

VTIP  
Sedí babička v parku na lavičce a modlí se:  
“Pane Bože, já už jsem zase nevyšla s důchodem, pošli mi, prosím, nějak 
stovku.” 

Zaslechne to nějaký mladý muž a říká jí: “Prosím vás, babičko, přece 
nebudete věřit takovým pověrám… Tady máte padesátikorunu a už se 
nemodlete.” 

Babička chvilku počká, až se mladík vzdálí a pak říká:  
“Děkuju Ti Pane Bože, ale příště mi to, prosím, neposílej po takovém 
neznabohovi.” 
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Hlavní oltář Kostela sv. Petra v řetězech  
(Pět římských zastavení) 
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