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DOPLŇOVAČKA NA ČERVEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tajenka: ….., i školní rok. 
1.Dozorce na koupališti. – 2. Plochý prostor. – 3. Část boty. – 4. Boháči (hovorově). – 5. Velký 
zemědělský podnik. – 6. Hloupý člověk. – 7. Vodní dopravní prostředek. – 8. Čtení pro děti. – 
9. Stanoviště pro lodi. – 10. Opak levice. – 11. Budoucí potok nebo řeka. – 12. Opak 
nadjezdu. – 13. Praktický člověk. – 14. Syn nebo dcera. – 15. Rvačka (mela). – 16. Čas pro 
oběd. –  17. Zbraně husitů. 
                                   Připravil František Záloha 
Tajenka z minula: Josef Brtník 

SMĚJEME SE S FARNÍČKEM 
Přijde nová katechetka do školy a hned položí dětem otázku:  
Děcka - je to hnědé a běhá to po stromech- co je to? 
Nikdo se nehlásí, jen malý Pepíček vzadu: 
– No, normálně bych řekl, že je to asi veverka, ale že jste to vy, tak to bude asi Ježíšek. 

*** 
Umře Žid a jde do nebe, tam na něj čeká Svatý Petr a provádí ho přes celá nebesa.  
Na jednom místě Svatý Petr udělá:„Pššššt!“ „Proč?“ ptá se Žid. 
„Na druhý straně jsou křesťani a myslí si, že jsou tu jediní.“ 
 

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

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ, URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU, NEPRODEJNÉ 
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763 16 FRYŠTÁK, TEL: 577 911 005 

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

UZÁVĚRKA PRO VAŠE PŘÍSPĚVKY VŽDY DO 20. DNE V MĚSÍCI          
VYŠLO 3. 6. 2017 V NÁKLADU 200 KS. 
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V PÁTEK 9. ČERVNA PROBĚHNE  
VE FRYŠTÁKU NOC KOSTELŮ  
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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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    ÚVODNÍ SLOVO 
Milé sestry a bratři, čtenáři Farníčku, 
   dnešní nedělí – když dostáváte do rukou nové číslo Farníčku  
   Slavností Seslání Ducha svatého, vrcholí velikonoční období.  
   Nakolik počítáte, počítáme s Duchem svatým ve svém životě  
   osobním, rodinném, farním? Nejsme, nejste jako ti Efezané,  
   o kterých jsme nedávno četli jejich výroky, ale ani jsme  
   nevěděli, že je nějaký Duch svatý! Modlíme se vůbec k němu, 
   vzýváme ho, prosíme o jeho osvícení a sílu ke svědectví o  
   Ježíši vtěleném, ukřižovaném a vzkříšeném? Dost mne  
   mrzelo, že na duchovní obnově a přednáškách o Božím slově 
a Duchu svatém přímo v našem kostele přišlo tak málo našich farníků.  
Ale vraťme se k vrcholu velikonoc v jejich půli – o čtvrté neděli velikonoční, neděli 
Dobrého pastýře. Čtrnáct našich dětí, ze čtrnácti rodin poprvé přijalo Pána Ježíše ve 
svatém přijímání. Měl jsem z toho velkou radost. Kéž to má trvalé pokračování' Být 
každou neděli v kostele u bohatě prostřeného stolu Božího slova a chleba je výraz naší 
víry, ne fanatismu. Slyšel jsem už několikrát slova: „nejsem fanatik, abych každou 
neděli chodil do kostela.“ Je fanatismem, být každou neděli u společného oběda v 
rodině? A velká rodina dětí Božích by to tak s naprostou samozřejmostí neměla mít?  
Prožili jsme v naší farnosti asi první „mininovénu“ k Duchu svatému. Příští rok bude 
rozvinutější a doufám, že i s větší vaší účastí i aktivním zapojením. Jen Duch svatý z nás 
může vytvořit živé a životodárné společenství církve. Moc se na to těším. 
Ale co máme ještě bezprostředně před sebou, než začnou prázdniny, jsou dvě věci:  
Noc kostelů v pátek 9. června. Program je ve vývěsce v předsíni i venku na kostele a já 
se těším i na vaši účast na ní přímo v kostele. 
Druhá je společná dovolená naší komunity v týdnu od 19. do 24. června. Budete mít 
„pokoj od nás i my od vás.“ V tento týden zde nebudou bohoslužby. Zapsané intence 
odsloužíme na dovolené. A doufám, že se opět rádi uvidíme! 

Všem vám žehná otec Josef 

NOC KOSTELŮ 2017 
Na  Zlínsku bude otevřeno celkem 30 kostelů, kaplí a modliteben v 15 městech  
a obcích: vedle samotného Zlína to bude i v Luhačovicích, Otrokovicích, Slušovicích  
Vizovicích, Fryštáku a z obcí v Držkové, Hvozdné, Lhotě u Malenovic, Lukově, 
Pohořelicích, Tečovicích, Velkém Ořechově, Vlčkové a Zádveřicích-Rakové. V okresním 
a zároveň krajském městě se otevře 12 objektů. Ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba 
večer zahájí v 17.50 vyzvánění zvonů a ztišení před bohoslužbou, ta začne v 18.30.  
Po celý večer mohou návštěvníci získat požehnání od kněze nebo zapálit svíci na 
konkrétní úmysl. Program nabídne také čtení úryvku z Bible (19.30) a několik koncertů 
nebo svědectví bývalého narkomana a drogového dealera Petera Liptáka o jeho cestě 
ze závislosti. V Lukově bude např. k vidění kostýmovaný průvod od kostela sv. Josefa  
na hrad nebo vystoupení skupiny historického šermu. Ve Slušovicích bude zase možné 
vystoupat k půdním prostorám, které jsou zařazeny mezi evropsky významné lokality z 
důvodu výskytu letní kolonie netopýra velkého. 

Podrobný program fryštácké „Noci kostelů“ najdete na straně 4. 
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                                                                          KALENDÁRIUM ČERVEN 2017 
  1.6. Památka svatého Justina 
  4.6. Slavnost Seslání Ducha Svatého 
  5.6. Památka svatého Bonifáce 
11.6. Slavnost Nejsvětější Trojice 
13.6. Památka svatého Antonína z Padovy 
15.6. Slavnost Těla a krve Páně  
18.6. 11. neděle v mezidobí 
21.6. Památka svatého Aloise 
23.6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
24.6. Slavnost Narození svatého Jana Křtitele 
25.6. 12. neděle v mezidobí 
28.6. Památka svatého Ireneje 
29.6. Slavnost svatých Petra a Pavla   
 

POZVÁNKA 
    Na dovolenou pro tělo i pro duši, setkání Mariapoli,  
    zve všechny zájemce Hnutí fokoláre. Uskuteční se  
    od 5. do 9. července 2017 na Svatém Hostýně a je  
    určeno pro všechny: mládež, dospělé všech generací 
    i pro rodiny s dětmi. 
    „Vstupenkou je ochota ke vzájemné lásce   
    vycházející z evangelia a snaha být jednou velkou  
    rodinou,“ říkají pořadatelé a dodávají: „Mariapoli je  
    místem setkání s Ježíšem v Eucharistii, v lidech i ve  
    slově. Místem, kde být sám sebou, přijímaný a  
    milovaný i se svými chybami.“  
    K setkání ve společenství pokoje, k duchovnímu  
    obohacení a k odpočinku se můžete přihlásit na: 
    www.focolare.cz/mariapoli. 

 

 
STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              

Láska nezná věku       anglické 
Lenivý člověk i pod střechou zmokne                 slovenské 
Lehko nabyl, lehko pozbyl           české 
Lidé mívají často plná ústa prázdných řečí          české 
Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše          české 
Laciné, dvakrát placené            české 
Láska nehněvaná není milovaná           české 
Líná huba, holé neštěstí, pilná často značí větší       italské 
Lákavá naděje bývá často velmi klamná     latinské 
Lepší malou křivdu snésti, nežli velký proces vésti    latinské 
 

 

 

 



DOPLNIT 

 

 

DOPL 
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DOKONČENÍ  
Prefekt Rustikus se zeptal: „Tak tohle učení se ti líbí, ubožáku?“ A Justin přisvědčil: „Ano, 
právě tak, řídím se jím jako správným učením víry.“ 
A prefekt Rustikus řekl: „Co je to za učení?“ Justin odpověděl: „My uctíváme Boha 
křesťanů. Věříme, že on je od počátku jediný stvořitel a tvůrce všeho stvoření viditelného 
i neviditelného. A uctíváme Pána Ježíše Krista, Božího Syna, o kterém už proroci 
předpověděli, že přijde jako hlasatel spásy pro lidské pokolení a jako učitel znamenitých 
učedníků. Já jsem ovšem jen člověk, a proto jsem přesvědčen, že tváří v tvář jeho 
nekonečnému božství mohu říci jen velmi málo, leč uznávám, že proroci měli jistou moc, 
neboť předem zvěstovali o tom, o němž jsem právě prohlásil, že je Boží Syn. Vím totiž, že 
z vnuknutí nebes proroci prorokovali o jeho příchodu mezi lidi.“ 
Rustikus se otázal: „Jsi tedy křesťan?“ A Justin odpověděl: „Ano, jsem křesťan.“ 
Nato řekl prefekt Justinovi: „Poslyš, o tobě říkají, že jsi učenec, a ty sám si myslíš, že víš, 
které učení je pravé. Jestliže budeš zbičován a zaplatíš vlastní hlavou, jsi přesvědčen, že 
vystoupíš na nebesa?“ Justin potvrdil: „Doufám, že když tohle přestojím, budu mít podíl 
v Božím příbytku. Vím přece, že všem, kdo žili správně, zachová Bůh svou milost až do 
skonání celého světa.“ 
Prefekt Rustikus řekl: „Takže ty se domníváš, že jakmile přijdeš do nebe, dostaneš 
nějakou znamenitou odměnu?“ Justin odpověděl: „To se nedomnívám, ale prostě to vím, 
mám to za naprosto jisté.“ 
Prefekt Rustikus pravil: „Vraťme se však k věci, o niž jde. Je opravdu nutné a naléhavé, 
abyste se sebrali a jako jeden muž obětovali bohům.“ Justin odpověděl: „Žádný rozumně 
myslící člověk neodpadne od pravé víry k bezbožnosti.“ 
Prefekt Rustikus prohlásil: „Neučiníte-li podle příkazu, bez milosti budete dáni na 
mučení.“ Justin odpověděl: „Přejeme si trpět pro našeho Pána Ježíše Krista, a tak být 
spaseni. Neboť toto utrpení nám zprostředkuje spásu a dodá naději před daleko 
hroznějším všeobecným soudem našeho Pána a Spasitele.“ Stejně prohlásili také ostatní 
mučedníci: „Dělej, co chceš, ale my jsme křesťané, a modlám neobětujeme.“ 
Prefekt Rustikus pak vynesl rozsudek následujícími slovy:  
„Protože tito lidé nechtěli obětovat bohům a uposlechnout příkazu císařova, nechť jsou 
podle předpisu zákona zbičováni a vydáni hrdelnímu trestu.“ 
S chválou Boží na rtech šli svatí mučedníci na popraviště. Tam byli sťati, a tak 
mučednickou smrtí vyznali víru ve Spasitele. 
Vážně jsem kladl na srdce Židům i pohanům, aby se obrátili k Bohu s vírou v našeho Pána 
Ježíše Krista. Můj život nemá vůbec pro mě cenu, jen když dokončím svůj běh a úkol, 
který jsem přijal od Pána Ježíše: vydávat svědectví pro evangelium o Boží milosti. Aleluja.  
 

 
Bože, ty jsi poučil svatého mučedníka Justina, že kříž, přestože ho mnozí považují za 
nesmyslný, vede k dokonalému poznání Ježíše Krista; pomáhej i nám, abychom dokázali 
odolat svodům klamných nauk a zůstali vždy pevní ve víře. Prosíme o to skrze tvého 
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije 
a kraluje po všechny věky věků.         
                        otec Josef 
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

 

  

  

O čtvrté neděli velikonoční (7. 5.) – neděli Dobrého pastýře, byly na dobrou pastvu 
Pastýřem Ježíšem vyvedeny tyto ovečky: Buchtová Aneta, Fišerová Leona, Holíková 
Sára, Kamenářová Adéla, Martynek Bohuslav, Odstrčilová Ivana, Pavel Jakub, Polák 
Matouš, Sedlář Nicolas Mario, Slezáková Zuzana, Vajďáková Alžběta, Vaňhara Lukáš, 
Chromčáková Petra a Petřík Tadeáš. Dobrá pastva Ježíšova spočívá v zasycení jeho 
moudrými a láskyplnými slovy a darem sebe sama skrytého ve chlebě života, skrze 
který vstupuje přímo do našeho srdce. Na tuto „pastvu“ jsou děti s rodiči zvány každou 
neděli. Tato událost prvního svatého přijímání měla krásné doznění na naší pouti do 
Starého Města u Uherského Hradiště, kde jsme si prohlédli Památník Velké Moravy  
a slavili eucharistii v novém kostele Svatého Ducha. Pak následovala prohlídka 
nádherné baziliky Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje i jejího podzemí. Potom 
pěší pouť do rekonstrukce jednohoze starobylých velkomoravských kostelů v Modré. 
Potom opět návrat na Velehrad na dobrou zmrzlinu a návrat domů. 
                                                                           Dobrý Bože, veliké díky za všechny tvé dary!   

otec Josef 

 



VOLNO 
    Zatím volno 

DOPLNITdopln 
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FRYŠTÁCKÁ NOC KOSTELŮ 2017 
V letošním roce se 9. 6. 2017 pod klenbou kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku už po šesté 
sejdeme a společně otevřeme magickou bránu tajemství chrámu. Na celý páteční večer 
je připraven zajímavý kulturní program, pásmo hudby i mluveného slova, v němž 
vystoupí řada účinkujících. 
 
PROGRAM: 
18,00 – 18,05  
Hlas zvonů nad krajinou. 
18,15 – 19,05  
Mše svatá – „Za město Fryšták“. 
19,05 – 19,10  
Přivítání duchovního správce p. Josefa Brtníka. 
19,10 – 20,00 
Prohlídka věže kostela s výkladem ve zvonici. 
19,15 – 19,50 
Nerušit, začínáme -  aneb jak se rodí hvězdy - vystoupení žáků ZUŠ Morava z Fryštáku. 
Účinkují: Filip Krčma – varhany, Eliška Halaštová, Karolína Odstrčilová, Marie Holubářová 
- zpěv a flétnový soubor pod vedením Kláry Černochové. 
20,00 – 21,00 
Z času do času, aneb kouzlo hudebních archivů - koncert Komorního orchestru Holešov 
pod vedením Ivo Kurečky. 
21,10 – 21,50 
Království spirituálu - svět, krásu a tajemnou sílu spirituálů představí na svém koncertu 
populární kapela B. P. T. Zlín. 
22,00 – 22,45 
Nocte contertos - završení magické noci, skrývající tajemství chrámu, můžete vychutnat 
ve světle svíček, a to při společném koncertu cimbalistky Zuzany Lapčíkové a pěveckého 
sboru Cantica Laetitia pod vedením Josefa Surovíka. 
Doprovodný program: 
Pohovor s duchovním správcem - v průběhu večera bude možnost v prostorách farního 
úřadu k pohovoru s duchovním správcem. 
Přijděte si zkusit atmosféru kostela sv. Mikuláše v šeru večera.  
Na vaši účast se těší pořadatelé.                FOFR  

Fotografie jsou z loňského vystoupení Farního sdružení dětí a mládeže ze Zašové 
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SVĚTEC MĚSÍCE ČERVNA – SVATÝ JUSTIN 

   Rodina svatého Justina byla pravděpodobně latinského  
   původu (otec se jmenoval Priscus) a žil ve Flavia Neapolis,  
   městě založeném Římany v Samaří po potlačení židovského  
   národního povstání a zničení jeruzalémského chrámu. Justin  
   se narodil jako pohan a studoval do hloubky řecké filosofy,  
   především Platona. Poté ho zaujali izraelští proroci a přivedli  
   ho ke křesťanství. Byl pokřtěn kolem roku 130 v Efesu. To  
   ovšem neznamenalo, že se rozešel se svojí minulostí znalce  
   helénismu. Naopak: cítil, že došel cíle, když v Kristu nalezl  
   pravdu, kterou ho řečtí myslitelé učili hledat. V letech 131 –  
   132 pobýval v Římě, kde hlásal evangelium pohanským 
filozofům. Stal se misionářem – filozofem, jenž kázal a psal. V první ze dvou Apologií 
vyzdvihl antickou moudrost, kterou umístil do Božího spasitelského plánu 
uskutečněného v Kristu. Jeho zásluhou byly učiněny první kroky v dialogu s 
řeckořímskou kulturou. 
Justin zároveň bojoval s předsudky vůči křesťanům živenými neznalostí, oslavoval jejich 
živou víru v pronásledování a jejich mírnost a lásku k bližnímu. Snažil se vykořenit 
označení „nepřátelé státu,“ které bylo příčinou nepřátelství a strachu. Následovalo dílo 
Dialog s Tryfonem, v němž Justin formou disputace s efeským rabínem ukazuje, že v 
Ježíšově životě a smrti se naplnil Zákon a vše, co ohlašovali proroci. 
Kazatel a filozof Justin byl často na cestách a pobýval v mnoha městech impéria, jeho 
život se však uzavřel v Římě. Někteří křesťané tam byli usmrceni jako „ateisté“ (to jest 
rozvratníci, nepřátelé státu a jeho kultu). Proto napsal druhou Apologii, adresovanou 
římskému senátu, v níž zaútočil na filozofa Crescentia: nechť je senátorům známo, že 
Crescentius šířil pomluvy a jako takový již byl Justinem zostuzen při veřejných 
rozpravách. Crescentius měl však na své straně mocné, proto Justin rovněž skončil v 
žaláři jako „ateista“ a za císaře Marka Aurelia byl s dalšími šesti souvěrci sťat. Svědčí o 
tom Acta sancti Iustini et sociorum, jejichž historická hodnota je všeobecně uznávána. 
Není známo, kde byl pohřben. Také většina jeho spisů se ztratila. Jeho hlas přesto zní 
dál. Na 1. vatikánském koncilu si biskupové přáli, aby byl každoročně vzpomínán celou 
církví. Jeho učení připomenul 2. vatikánský koncil ve dvou základních textech: ve 
věroučné konstituci o církvi Lumen gentium a v pastorální konstituci o církvi v dnešním 
světě Gaudium et spes. 

 
Jako pohled do jeho vnitřního života přijměte úryvek za zápisu o mučednické smrti 

sv. Justina a jeho druhů. 
Zatčené svaté předvedli před římského prefekta Rustika. Když stanuli před tribunálem, 
řekl prefekt Rustikus Justinovi: „Především buď oddán bohům a poslouchej císaře!“ 
Justin odpověděl: „Nelze přece nikoho obžalovat nebo postihovat za to, že jsme 
poslušni příkazů našeho spasitele Ježíše Krista.“ 
Rustikus řekl: „K jakému učení se hlásíš?“ Justin na to: „Snažil jsem se seznámit se 
všemi naukami a přidržel jsem se pravého učení křesťanů, ačkoli se nelíbí těm, kdo žijí 
v zajetí bludu.“                                                                       Dokončení na následující straně 

 

  

 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  

- 8 -                                               FARNÍČEK 6/17      

PAPEŽ FRANTIŠEK NAVŠTÍVIL FÁTIMU 
Šlo o jednu z největších katolických událostí letošního roku. Papež, jenž byl v 
Portugalsku poprvé, přiletěl do země v pátek 12. května, kdy se sešel s prezidentem 
Marcelem Rebelem de Sousa.  
Lisabon kvůli Františkově návštěvě přistoupil k mimořádným bezpečnostním 
opatřením. Úřady na každý den zmobilizovaly kolem 6 000 členů bezpečnostních sil a 
záchranářů. 
Do Fátimy dorazily statisíce věřících. Kolem 45 tisíc poutníků dokonce přišlo pěšky, 
uvedli portugalští katoličtí činitelé. Mnoho věřících pak na posledních metrech pouti 
dokonce padlo na kolena na důkaz hluboké pokory. 
V kdysi malé vsi Fátimě ve středním Portugalsku se 13. května 1917 třem chudým 
pasáčkům podle katolické církve poprvé zjevila postava Panny Marie, která jim posléze 
sdělila tři tajemství. Zasvěcení se prý dostalo tehdy desetileté Lucii dos Santosové, její 
sedmileté sestřenici Jacintě a devítiletému bratranci Francisku Martovi. 
Dvě mladší děti nedlouho po zjeveních podlehly pandemii španělské chřipky - Francisko 
v roce 1919 a Jacinta o necelý rok později. Letos František podepsal zvláštní dekret, 
kterým schválil svatořečení sourozenců Franciska a Jacinty. 
Fátima se postupně stala světově proslulým poutním místem a prosperujícím centrem 
křesťanské turistiky. František navštívil Fátimu jako v pořadí čtvrtá hlava katolické 
církve. 

vybral pn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lúcia Santos (uprostřed) a její sestřenice a bratranec Jacinta a Francisco Marto (1917)  

 

 

 

 

 

 

 

 Do Fátimy se sjelo na 400 tisíc poutníků             Papež František u hrobu „pasáčků“ 
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KURSY ALFA NA SVATÉM HOSTÝNĚ  
   Více než padesát laiků z celé republiky se o prvním   
   květnovém víkendu zúčastnilo semináře o kurzech Alfa.   
   V bohatém programu mluvili o svých zkušenostech s tímto  
   evangelizačním kurzem MUDr. Marie Svatošová, P. Vojtěch  
   Koukal, P. Kamil Obr, Radovan Voříšek a manželé Renata   
   a Václav Hronovi. Součástí programu byly kromě zajímavých  
   přednášek a workshopů také chvály, mše svaté a modlitební  
   večer s přímluvnou modlitbou. Akci uspořádal nadační fond  
   Credo ve spolupráci s Komunitou Blahoslavenství, s   
   podporou olomouckého, brněnského i ostravsko-opavského  
   biskupství. 
Seminář zahájila přednáška Renaty Hronové, která společně se svým manželem 
koordinuje kurzy Alfa v naší zemi v katolickém prostředí. Poukázala na zajímavou 
skutečnost, že ačkoli se kurzy Alfa do naší země dostaly přes protestantská 
společenství, ukázalo se, že jsou v současné době velmi rozšířeným a oblíbeným 
nástrojem právě v katolických farnostech. MUDr. Marie Svatošová předala své 
zkušenosti s pořádáním kurzů Alfa ve své farnosti v Praze a poradila také praktické 
kroky jak s kurzem začít. Navázal na ni P. Kamil Obr z Rožnova pod Radhoštěm  
a představil metodiku pro pořádání kurzů Alfa pro mládež, která se mu velmi osvědčila 
také v přípravách pro biřmovance. Večer se všichni přítomní měli možnost zúčastnit 
modelového večera Alfy včetně slavnostní večeře a sdílení ve skupinkách. 
V sobotu proběhly interaktivní workshopy pod vedením Ing. Radovana Voříška  
a Václava Hrona, které měly téma: Jak zlepšovat stávající kurzy alfa, jak zvát hledající 
na kurzy, jak oslovit lidi ve farnostech a motivovat je ke službě na Alfě. Následovala 
panelová diskuze, kde mohli účastníci semináře dostat odpovědi na otázky, které jim 
během přednášek vyvstávaly. 
„Alfu jsme pořádali již podruhé, ale stále řešíme v týmu, zda kurz vedeme správně. Jestli 
by některé věci neměly být jinak. Např. když pořádáme víkend s Alfou, stále nevíme, 
jakou formu programu zvolit, jestli jednodenní nebo celé tři dny. Zajímalo nás také, jak 
pokračují jinde s lidmi po skončení kurzu. Dále pro nás bylo obohacující vzájemné sdílení 
zkušeností o přestávkách. Velmi nás tento víkend povzbudil,“ říká Sylva Odstrčilová  
z Fryštáku, která na seminář přijela společně se svým manželem Davidem. 
P. Vojtěch Koukal z Dolan u Olomouce představil další metodicky zpracovanou 
evangelizační metodu, která se u nás úspěšně rozvíjí, a sice Farní evangelizační buňky. 
„Farní evangelizační buňky jsou jednou z možností, jak se mohou účastníci kurzů Alfa 
zapojit po jeho skončení do farního společenství. V naší farnosti máme s buňkami  
v návaznosti na alfu velmi dobrou zkušenost,“ uvádí P. Koukal. 
Program semináře byl opravdu nabitý a účastníci si mohli zakoupit i metodické 
materiály pro pořádání kurzu.  
Nedělní program zakončila mše svatá v bazilice a také příslib, že podobný seminář o 
kurzech Alfa se uskuteční i příští rok.          
      
             -ado- 
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DUCHOVNÍ OBNOVA S P. VOJTĚCHEM KODETEM  
(17. 6. 2017 – KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN)              
V měsíci červnu Vás zveme do Zlína na jednodenní duchovní obnovu s tématem „Jak 
být solí země a světlem světa“, kterou povede známý a oblíbený exercitátor P. Vojtěch 
Kodet. Možná si někdy kladete otázky: Jsme ve své víře v Boha opravdu ukotveni?  
Jak víru pravdivě žít a předávat dál? Věříme, že odpovědi na tyto zásadní otázky vám 
pomohou najít právě inspirativní a povzbudivé promluvy P. Vojtěcha Kodeta. 
V tématech zazní např. jak mluvit o víře s druhými lidmi, nebo proč se nám daří  
či nedaří evangelizovat. Jednodenní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 17. června 
od 9 hodin v krásných prostorách Kongresového centra ve Zlíně (náměstí T. G. 
Masaryka 5556). Součástí duchovního programu bude mše svatá a adorace, hudebně 
program obohatí chválová kapela ze Slavičína. Během dne bude možnost přistoupit  
ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru s knězem.  
Cena za účast je 100,- Kč/osoba, přihlašovat se můžete na www.credonadacnifond.cz  
nebo osobně v prodejně Veni na ulici Sadová ve Zlíně.  
K programu je možné si objednat oběd v ceně 90,- Kč, který bude vydáván v nedaleké 
menze. Rodičům nabízíme zdarma hlídání dětí od 4 do 15 let. 
 

Program duchovní obnovy: 
9.00 – 9.30    
Modlitba chval 
9.30 – 10.30   
Promluva 
10.30 – 11.00   
Přestávka 
11.00 – 12.00   
Promluva 
12.00 – 13.30   
Oběd 
13.30 – 15.00   
Promluva 
15.00 – 15.30    
Přestávka 
15.30   
Mše svatá + adorace s přímluvnou modlitbou 

 
Doprovodný program: 

Svátost smíření – o přestávkách ve foyer 
Prodej knih a devocionálií – Karmelitánské nakladatelství 

Hlídání dětí 

Přijďte společně se svými blízkými nebo přáteli 
prožít výjimečné duchovní setkání 

              -lk- 
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KNIHA – TOKIJSKÉ KVĚTY  
   O setkání s pozoruhodnými lidmi, o své téměř půlstoletí  
   japonské zkušenosti nebo o dilematech jak kulturních, tak  
   náboženských poutavě vypráví jezuita Ludvík Armbruster   
   v knižním rozhovoru, který s ním vyšel pod názvem  
   Tokijské květy. 
   Jezuité patří už od svého založení k těm řádům, jejichž  
   členové díky svému vzdělání a četným misijním aktivitám  
   často přicházeli do kontaktů s jinými kulturami. Z těch  
   českých zmiňme Karla Slavíčka (1678–1735) působícího   
   v Číně nebo Samuela Fritze (1654–1725), který žil mezi  
   Indiány v Jižní Americe. Asi nejvýznamnějším českým 
   pokračovatelem této tradice je dnes, vedle zesnulého 
Tomáše Špidlíka, Ludvík Armbruster (1928), který prožil osmačtyařicet let v Japonsku a 
jehož pozoruhodný knižní rozhovor, vedený Alešem Palánem, vydalo Karmelitánské 
nakladatelství. 
Armbruster v knize popisuje svůj život: od dětství prožitého v Praze, přes vstup do 
jezuitského řádu, vyhoštění z Československa roku 1950, studia v Římě a v Německu, 
pobývání v Japonsku až po návrat do Čech po roce 1989, kdy se po odchodu 
kontroverzního děkana V. Wolfa podílel na obnovení Katolické teologické fakulty 
Univerzity Karlovy. Líčí své kontakty či setkání s lidmi jako byli význační němečtí 
filozofové T. W. Adorno a Max Horkheimer, jejichž seminář ve Frankfurtu navštěvoval, 
nebo s Pedrem Arrupem, dlouholetým generálním představeným jezuitů; nevyhýbá se 
ovšem ani zkušenostem s českými kněžími usvědčenými ze spolupráce s StB.  
Humorně jezuita popisuje paradoxy dané interkulturními rozdíly.  
Vypráví např. historku, kdy jakémusi evropskému knězi bylo špatně, a potřeboval, aby 
k němu jeho japonská kuchařka nikoho nepouštěla. Pokud by ovšem jako důvod uvedla 
jeho fyzický stav, v rámci japonských komunikačních kódů by to bylo vnímáno jako 
odmítnutí. Pravila tedy: „Důstojný pán vás dneska nemůže přijmout, protože je úplně 
ožralý“, což příchozí naopak přijal jako dostatečnou omluvu, po níž se neurazil… 
Z téhle knihy promlouvá vzácná životní moudrost, humor a nadhled, s nimiž 
Armbruster odpovídá i na otázky týkající se toho, zda se k závěru života ještě vrátí do 
Japonska: konstatuje, že kolegové, s nimiž kdysi v Japonsku začínal, teď houfně 
umírají, „já se k nim jednoho dne taky přidám – a bude to“. 
 

Český jezuita Ludvík Armbruster prožil v Japonsku půl století, dokonale si osvojil 
jazyk, vyučoval na tamní univerzitě a navázal mnohá přátelství. Když mluví o Tokiu, 
říká „u nás“. Doma se ale cítí i v Česku. Díky této šíři perspektivy je rozhovor s ním 
něčím víc než jen ochutnávkou exotiky. Pochopitelně se umí dívat s nadhledem i na 
českou společnost; dovede klást otázky, které si obvykle neklademe. Jako filozof na 
ně neodpovídá dogmaticky, nýbrž dává podněty k hledání cesty, třeba i uprostřed 
protikladů. Knihu si můžete objednat v Karmelitánském nakladatelství nebo na 
internetu: http://www.ikarmel.cz –  cena je 314 Kč.           -pn- 
 
 
 

 

 

http://www.credonadacnifond.cz/
http://www.ikarmel.cz/
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DUCHOVNÍ OBNOVA S P. VOJTĚCHEM KODETEM  
(17. 6. 2017 – KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN)              
V měsíci červnu Vás zveme do Zlína na jednodenní duchovní obnovu s tématem „Jak 
být solí země a světlem světa“, kterou povede známý a oblíbený exercitátor P. Vojtěch 
Kodet. Možná si někdy kladete otázky: Jsme ve své víře v Boha opravdu ukotveni?  
Jak víru pravdivě žít a předávat dál? Věříme, že odpovědi na tyto zásadní otázky vám 
pomohou najít právě inspirativní a povzbudivé promluvy P. Vojtěcha Kodeta. 
V tématech zazní např. jak mluvit o víře s druhými lidmi, nebo proč se nám daří  
či nedaří evangelizovat. Jednodenní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 17. června 
od 9 hodin v krásných prostorách Kongresového centra ve Zlíně (náměstí T. G. 
Masaryka 5556). Součástí duchovního programu bude mše svatá a adorace, hudebně 
program obohatí chválová kapela ze Slavičína. Během dne bude možnost přistoupit  
ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru s knězem.  
Cena za účast je 100,- Kč/osoba, přihlašovat se můžete na www.credonadacnifond.cz  
nebo osobně v prodejně Veni na ulici Sadová ve Zlíně.  
K programu je možné si objednat oběd v ceně 90,- Kč, který bude vydáván v nedaleké 
menze. Rodičům nabízíme zdarma hlídání dětí od 4 do 15 let. 
 

Program duchovní obnovy: 
9.00 – 9.30    
Modlitba chval 
9.30 – 10.30   
Promluva 
10.30 – 11.00   
Přestávka 
11.00 – 12.00   
Promluva 
12.00 – 13.30   
Oběd 
13.30 – 15.00   
Promluva 
15.00 – 15.30    
Přestávka 
15.30   
Mše svatá + adorace s přímluvnou modlitbou 

 
Doprovodný program: 

Svátost smíření – o přestávkách ve foyer 
Prodej knih a devocionálií – Karmelitánské nakladatelství 

Hlídání dětí 

Přijďte společně se svými blízkými nebo přáteli 
prožít výjimečné duchovní setkání 

              -lk- 
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KNIHA – TOKIJSKÉ KVĚTY  
   O setkání s pozoruhodnými lidmi, o své téměř půlstoletí  
   japonské zkušenosti nebo o dilematech jak kulturních, tak  
   náboženských poutavě vypráví jezuita Ludvík Armbruster   
   v knižním rozhovoru, který s ním vyšel pod názvem  
   Tokijské květy. 
   Jezuité patří už od svého založení k těm řádům, jejichž  
   členové díky svému vzdělání a četným misijním aktivitám  
   často přicházeli do kontaktů s jinými kulturami. Z těch  
   českých zmiňme Karla Slavíčka (1678–1735) působícího   
   v Číně nebo Samuela Fritze (1654–1725), který žil mezi  
   Indiány v Jižní Americe. Asi nejvýznamnějším českým 
   pokračovatelem této tradice je dnes, vedle zesnulého 
Tomáše Špidlíka, Ludvík Armbruster (1928), který prožil osmačtyařicet let v Japonsku a 
jehož pozoruhodný knižní rozhovor, vedený Alešem Palánem, vydalo Karmelitánské 
nakladatelství. 
Armbruster v knize popisuje svůj život: od dětství prožitého v Praze, přes vstup do 
jezuitského řádu, vyhoštění z Československa roku 1950, studia v Římě a v Německu, 
pobývání v Japonsku až po návrat do Čech po roce 1989, kdy se po odchodu 
kontroverzního děkana V. Wolfa podílel na obnovení Katolické teologické fakulty 
Univerzity Karlovy. Líčí své kontakty či setkání s lidmi jako byli význační němečtí 
filozofové T. W. Adorno a Max Horkheimer, jejichž seminář ve Frankfurtu navštěvoval, 
nebo s Pedrem Arrupem, dlouholetým generálním představeným jezuitů; nevyhýbá se 
ovšem ani zkušenostem s českými kněžími usvědčenými ze spolupráce s StB.  
Humorně jezuita popisuje paradoxy dané interkulturními rozdíly.  
Vypráví např. historku, kdy jakémusi evropskému knězi bylo špatně, a potřeboval, aby 
k němu jeho japonská kuchařka nikoho nepouštěla. Pokud by ovšem jako důvod uvedla 
jeho fyzický stav, v rámci japonských komunikačních kódů by to bylo vnímáno jako 
odmítnutí. Pravila tedy: „Důstojný pán vás dneska nemůže přijmout, protože je úplně 
ožralý“, což příchozí naopak přijal jako dostatečnou omluvu, po níž se neurazil… 
Z téhle knihy promlouvá vzácná životní moudrost, humor a nadhled, s nimiž 
Armbruster odpovídá i na otázky týkající se toho, zda se k závěru života ještě vrátí do 
Japonska: konstatuje, že kolegové, s nimiž kdysi v Japonsku začínal, teď houfně 
umírají, „já se k nim jednoho dne taky přidám – a bude to“. 
 

Český jezuita Ludvík Armbruster prožil v Japonsku půl století, dokonale si osvojil 
jazyk, vyučoval na tamní univerzitě a navázal mnohá přátelství. Když mluví o Tokiu, 
říká „u nás“. Doma se ale cítí i v Česku. Díky této šíři perspektivy je rozhovor s ním 
něčím víc než jen ochutnávkou exotiky. Pochopitelně se umí dívat s nadhledem i na 
českou společnost; dovede klást otázky, které si obvykle neklademe. Jako filozof na 
ně neodpovídá dogmaticky, nýbrž dává podněty k hledání cesty, třeba i uprostřed 
protikladů. Knihu si můžete objednat v Karmelitánském nakladatelství nebo na 
internetu: http://www.ikarmel.cz –  cena je 314 Kč.           -pn- 
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PAPEŽ FRANTIŠEK NAVŠTÍVIL FÁTIMU 
Šlo o jednu z největších katolických událostí letošního roku. Papež, jenž byl v 
Portugalsku poprvé, přiletěl do země v pátek 12. května, kdy se sešel s prezidentem 
Marcelem Rebelem de Sousa.  
Lisabon kvůli Františkově návštěvě přistoupil k mimořádným bezpečnostním 
opatřením. Úřady na každý den zmobilizovaly kolem 6 000 členů bezpečnostních sil a 
záchranářů. 
Do Fátimy dorazily statisíce věřících. Kolem 45 tisíc poutníků dokonce přišlo pěšky, 
uvedli portugalští katoličtí činitelé. Mnoho věřících pak na posledních metrech pouti 
dokonce padlo na kolena na důkaz hluboké pokory. 
V kdysi malé vsi Fátimě ve středním Portugalsku se 13. května 1917 třem chudým 
pasáčkům podle katolické církve poprvé zjevila postava Panny Marie, která jim posléze 
sdělila tři tajemství. Zasvěcení se prý dostalo tehdy desetileté Lucii dos Santosové, její 
sedmileté sestřenici Jacintě a devítiletému bratranci Francisku Martovi. 
Dvě mladší děti nedlouho po zjeveních podlehly pandemii španělské chřipky - Francisko 
v roce 1919 a Jacinta o necelý rok později. Letos František podepsal zvláštní dekret, 
kterým schválil svatořečení sourozenců Franciska a Jacinty. 
Fátima se postupně stala světově proslulým poutním místem a prosperujícím centrem 
křesťanské turistiky. František navštívil Fátimu jako v pořadí čtvrtá hlava katolické 
církve. 

vybral pn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lúcia Santos (uprostřed) a její sestřenice a bratranec Jacinta a Francisco Marto (1917)  

 

 

 

 

 

 

 

 Do Fátimy se sjelo na 400 tisíc poutníků             Papež František u hrobu „pasáčků“ 
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KURSY ALFA NA SVATÉM HOSTÝNĚ  
   Více než padesát laiků z celé republiky se o prvním   
   květnovém víkendu zúčastnilo semináře o kurzech Alfa.   
   V bohatém programu mluvili o svých zkušenostech s tímto  
   evangelizačním kurzem MUDr. Marie Svatošová, P. Vojtěch  
   Koukal, P. Kamil Obr, Radovan Voříšek a manželé Renata   
   a Václav Hronovi. Součástí programu byly kromě zajímavých  
   přednášek a workshopů také chvály, mše svaté a modlitební  
   večer s přímluvnou modlitbou. Akci uspořádal nadační fond  
   Credo ve spolupráci s Komunitou Blahoslavenství, s   
   podporou olomouckého, brněnského i ostravsko-opavského  
   biskupství. 
Seminář zahájila přednáška Renaty Hronové, která společně se svým manželem 
koordinuje kurzy Alfa v naší zemi v katolickém prostředí. Poukázala na zajímavou 
skutečnost, že ačkoli se kurzy Alfa do naší země dostaly přes protestantská 
společenství, ukázalo se, že jsou v současné době velmi rozšířeným a oblíbeným 
nástrojem právě v katolických farnostech. MUDr. Marie Svatošová předala své 
zkušenosti s pořádáním kurzů Alfa ve své farnosti v Praze a poradila také praktické 
kroky jak s kurzem začít. Navázal na ni P. Kamil Obr z Rožnova pod Radhoštěm  
a představil metodiku pro pořádání kurzů Alfa pro mládež, která se mu velmi osvědčila 
také v přípravách pro biřmovance. Večer se všichni přítomní měli možnost zúčastnit 
modelového večera Alfy včetně slavnostní večeře a sdílení ve skupinkách. 
V sobotu proběhly interaktivní workshopy pod vedením Ing. Radovana Voříška  
a Václava Hrona, které měly téma: Jak zlepšovat stávající kurzy alfa, jak zvát hledající 
na kurzy, jak oslovit lidi ve farnostech a motivovat je ke službě na Alfě. Následovala 
panelová diskuze, kde mohli účastníci semináře dostat odpovědi na otázky, které jim 
během přednášek vyvstávaly. 
„Alfu jsme pořádali již podruhé, ale stále řešíme v týmu, zda kurz vedeme správně. Jestli 
by některé věci neměly být jinak. Např. když pořádáme víkend s Alfou, stále nevíme, 
jakou formu programu zvolit, jestli jednodenní nebo celé tři dny. Zajímalo nás také, jak 
pokračují jinde s lidmi po skončení kurzu. Dále pro nás bylo obohacující vzájemné sdílení 
zkušeností o přestávkách. Velmi nás tento víkend povzbudil,“ říká Sylva Odstrčilová  
z Fryštáku, která na seminář přijela společně se svým manželem Davidem. 
P. Vojtěch Koukal z Dolan u Olomouce představil další metodicky zpracovanou 
evangelizační metodu, která se u nás úspěšně rozvíjí, a sice Farní evangelizační buňky. 
„Farní evangelizační buňky jsou jednou z možností, jak se mohou účastníci kurzů Alfa 
zapojit po jeho skončení do farního společenství. V naší farnosti máme s buňkami  
v návaznosti na alfu velmi dobrou zkušenost,“ uvádí P. Koukal. 
Program semináře byl opravdu nabitý a účastníci si mohli zakoupit i metodické 
materiály pro pořádání kurzu.  
Nedělní program zakončila mše svatá v bazilice a také příslib, že podobný seminář o 
kurzech Alfa se uskuteční i příští rok.          
      
             -ado- 
 

 

  

 



VOLNO 
    Zatím volno 
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FRYŠTÁCKÁ NOC KOSTELŮ 2017 
V letošním roce se 9. 6. 2017 pod klenbou kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku už po šesté 
sejdeme a společně otevřeme magickou bránu tajemství chrámu. Na celý páteční večer 
je připraven zajímavý kulturní program, pásmo hudby i mluveného slova, v němž 
vystoupí řada účinkujících. 
 
PROGRAM: 
18,00 – 18,05  
Hlas zvonů nad krajinou. 
18,15 – 19,05  
Mše svatá – „Za město Fryšták“. 
19,05 – 19,10  
Přivítání duchovního správce p. Josefa Brtníka. 
19,10 – 20,00 
Prohlídka věže kostela s výkladem ve zvonici. 
19,15 – 19,50 
Nerušit, začínáme -  aneb jak se rodí hvězdy - vystoupení žáků ZUŠ Morava z Fryštáku. 
Účinkují: Filip Krčma – varhany, Eliška Halaštová, Karolína Odstrčilová, Marie Holubářová 
- zpěv a flétnový soubor pod vedením Kláry Černochové. 
20,00 – 21,00 
Z času do času, aneb kouzlo hudebních archivů - koncert Komorního orchestru Holešov 
pod vedením Ivo Kurečky. 
21,10 – 21,50 
Království spirituálu - svět, krásu a tajemnou sílu spirituálů představí na svém koncertu 
populární kapela B. P. T. Zlín. 
22,00 – 22,45 
Nocte contertos - završení magické noci, skrývající tajemství chrámu, můžete vychutnat 
ve světle svíček, a to při společném koncertu cimbalistky Zuzany Lapčíkové a pěveckého 
sboru Cantica Laetitia pod vedením Josefa Surovíka. 
Doprovodný program: 
Pohovor s duchovním správcem - v průběhu večera bude možnost v prostorách farního 
úřadu k pohovoru s duchovním správcem. 
Přijděte si zkusit atmosféru kostela sv. Mikuláše v šeru večera.  
Na vaši účast se těší pořadatelé.                FOFR  

Fotografie jsou z loňského vystoupení Farního sdružení dětí a mládeže ze Zašové 
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SVĚTEC MĚSÍCE ČERVNA – SVATÝ JUSTIN 

   Rodina svatého Justina byla pravděpodobně latinského  
   původu (otec se jmenoval Priscus) a žil ve Flavia Neapolis,  
   městě založeném Římany v Samaří po potlačení židovského  
   národního povstání a zničení jeruzalémského chrámu. Justin  
   se narodil jako pohan a studoval do hloubky řecké filosofy,  
   především Platona. Poté ho zaujali izraelští proroci a přivedli  
   ho ke křesťanství. Byl pokřtěn kolem roku 130 v Efesu. To  
   ovšem neznamenalo, že se rozešel se svojí minulostí znalce  
   helénismu. Naopak: cítil, že došel cíle, když v Kristu nalezl  
   pravdu, kterou ho řečtí myslitelé učili hledat. V letech 131 –  
   132 pobýval v Římě, kde hlásal evangelium pohanským 
filozofům. Stal se misionářem – filozofem, jenž kázal a psal. V první ze dvou Apologií 
vyzdvihl antickou moudrost, kterou umístil do Božího spasitelského plánu 
uskutečněného v Kristu. Jeho zásluhou byly učiněny první kroky v dialogu s 
řeckořímskou kulturou. 
Justin zároveň bojoval s předsudky vůči křesťanům živenými neznalostí, oslavoval jejich 
živou víru v pronásledování a jejich mírnost a lásku k bližnímu. Snažil se vykořenit 
označení „nepřátelé státu,“ které bylo příčinou nepřátelství a strachu. Následovalo dílo 
Dialog s Tryfonem, v němž Justin formou disputace s efeským rabínem ukazuje, že v 
Ježíšově životě a smrti se naplnil Zákon a vše, co ohlašovali proroci. 
Kazatel a filozof Justin byl často na cestách a pobýval v mnoha městech impéria, jeho 
život se však uzavřel v Římě. Někteří křesťané tam byli usmrceni jako „ateisté“ (to jest 
rozvratníci, nepřátelé státu a jeho kultu). Proto napsal druhou Apologii, adresovanou 
římskému senátu, v níž zaútočil na filozofa Crescentia: nechť je senátorům známo, že 
Crescentius šířil pomluvy a jako takový již byl Justinem zostuzen při veřejných 
rozpravách. Crescentius měl však na své straně mocné, proto Justin rovněž skončil v 
žaláři jako „ateista“ a za císaře Marka Aurelia byl s dalšími šesti souvěrci sťat. Svědčí o 
tom Acta sancti Iustini et sociorum, jejichž historická hodnota je všeobecně uznávána. 
Není známo, kde byl pohřben. Také většina jeho spisů se ztratila. Jeho hlas přesto zní 
dál. Na 1. vatikánském koncilu si biskupové přáli, aby byl každoročně vzpomínán celou 
církví. Jeho učení připomenul 2. vatikánský koncil ve dvou základních textech: ve 
věroučné konstituci o církvi Lumen gentium a v pastorální konstituci o církvi v dnešním 
světě Gaudium et spes. 

 
Jako pohled do jeho vnitřního života přijměte úryvek za zápisu o mučednické smrti 

sv. Justina a jeho druhů. 
Zatčené svaté předvedli před římského prefekta Rustika. Když stanuli před tribunálem, 
řekl prefekt Rustikus Justinovi: „Především buď oddán bohům a poslouchej císaře!“ 
Justin odpověděl: „Nelze přece nikoho obžalovat nebo postihovat za to, že jsme 
poslušni příkazů našeho spasitele Ježíše Krista.“ 
Rustikus řekl: „K jakému učení se hlásíš?“ Justin na to: „Snažil jsem se seznámit se 
všemi naukami a přidržel jsem se pravého učení křesťanů, ačkoli se nelíbí těm, kdo žijí 
v zajetí bludu.“                                                                       Dokončení na následující straně 

 

  

 



DOPLNIT 

 

 

DOPL 
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DOKONČENÍ  
Prefekt Rustikus se zeptal: „Tak tohle učení se ti líbí, ubožáku?“ A Justin přisvědčil: „Ano, 
právě tak, řídím se jím jako správným učením víry.“ 
A prefekt Rustikus řekl: „Co je to za učení?“ Justin odpověděl: „My uctíváme Boha 
křesťanů. Věříme, že on je od počátku jediný stvořitel a tvůrce všeho stvoření viditelného 
i neviditelného. A uctíváme Pána Ježíše Krista, Božího Syna, o kterém už proroci 
předpověděli, že přijde jako hlasatel spásy pro lidské pokolení a jako učitel znamenitých 
učedníků. Já jsem ovšem jen člověk, a proto jsem přesvědčen, že tváří v tvář jeho 
nekonečnému božství mohu říci jen velmi málo, leč uznávám, že proroci měli jistou moc, 
neboť předem zvěstovali o tom, o němž jsem právě prohlásil, že je Boží Syn. Vím totiž, že 
z vnuknutí nebes proroci prorokovali o jeho příchodu mezi lidi.“ 
Rustikus se otázal: „Jsi tedy křesťan?“ A Justin odpověděl: „Ano, jsem křesťan.“ 
Nato řekl prefekt Justinovi: „Poslyš, o tobě říkají, že jsi učenec, a ty sám si myslíš, že víš, 
které učení je pravé. Jestliže budeš zbičován a zaplatíš vlastní hlavou, jsi přesvědčen, že 
vystoupíš na nebesa?“ Justin potvrdil: „Doufám, že když tohle přestojím, budu mít podíl 
v Božím příbytku. Vím přece, že všem, kdo žili správně, zachová Bůh svou milost až do 
skonání celého světa.“ 
Prefekt Rustikus řekl: „Takže ty se domníváš, že jakmile přijdeš do nebe, dostaneš 
nějakou znamenitou odměnu?“ Justin odpověděl: „To se nedomnívám, ale prostě to vím, 
mám to za naprosto jisté.“ 
Prefekt Rustikus pravil: „Vraťme se však k věci, o niž jde. Je opravdu nutné a naléhavé, 
abyste se sebrali a jako jeden muž obětovali bohům.“ Justin odpověděl: „Žádný rozumně 
myslící člověk neodpadne od pravé víry k bezbožnosti.“ 
Prefekt Rustikus prohlásil: „Neučiníte-li podle příkazu, bez milosti budete dáni na 
mučení.“ Justin odpověděl: „Přejeme si trpět pro našeho Pána Ježíše Krista, a tak být 
spaseni. Neboť toto utrpení nám zprostředkuje spásu a dodá naději před daleko 
hroznějším všeobecným soudem našeho Pána a Spasitele.“ Stejně prohlásili také ostatní 
mučedníci: „Dělej, co chceš, ale my jsme křesťané, a modlám neobětujeme.“ 
Prefekt Rustikus pak vynesl rozsudek následujícími slovy:  
„Protože tito lidé nechtěli obětovat bohům a uposlechnout příkazu císařova, nechť jsou 
podle předpisu zákona zbičováni a vydáni hrdelnímu trestu.“ 
S chválou Boží na rtech šli svatí mučedníci na popraviště. Tam byli sťati, a tak 
mučednickou smrtí vyznali víru ve Spasitele. 
Vážně jsem kladl na srdce Židům i pohanům, aby se obrátili k Bohu s vírou v našeho Pána 
Ježíše Krista. Můj život nemá vůbec pro mě cenu, jen když dokončím svůj běh a úkol, 
který jsem přijal od Pána Ježíše: vydávat svědectví pro evangelium o Boží milosti. Aleluja.  
 

 
Bože, ty jsi poučil svatého mučedníka Justina, že kříž, přestože ho mnozí považují za 
nesmyslný, vede k dokonalému poznání Ježíše Krista; pomáhej i nám, abychom dokázali 
odolat svodům klamných nauk a zůstali vždy pevní ve víře. Prosíme o to skrze tvého 
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije 
a kraluje po všechny věky věků.         
                        otec Josef 
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

 

  

  

O čtvrté neděli velikonoční (7. 5.) – neděli Dobrého pastýře, byly na dobrou pastvu 
Pastýřem Ježíšem vyvedeny tyto ovečky: Buchtová Aneta, Fišerová Leona, Holíková 
Sára, Kamenářová Adéla, Martynek Bohuslav, Odstrčilová Ivana, Pavel Jakub, Polák 
Matouš, Sedlář Nicolas Mario, Slezáková Zuzana, Vajďáková Alžběta, Vaňhara Lukáš, 
Chromčáková Petra a Petřík Tadeáš. Dobrá pastva Ježíšova spočívá v zasycení jeho 
moudrými a láskyplnými slovy a darem sebe sama skrytého ve chlebě života, skrze 
který vstupuje přímo do našeho srdce. Na tuto „pastvu“ jsou děti s rodiči zvány každou 
neděli. Tato událost prvního svatého přijímání měla krásné doznění na naší pouti do 
Starého Města u Uherského Hradiště, kde jsme si prohlédli Památník Velké Moravy  
a slavili eucharistii v novém kostele Svatého Ducha. Pak následovala prohlídka 
nádherné baziliky Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje i jejího podzemí. Potom 
pěší pouť do rekonstrukce jednohoze starobylých velkomoravských kostelů v Modré. 
Potom opět návrat na Velehrad na dobrou zmrzlinu a návrat domů. 
                                                                           Dobrý Bože, veliké díky za všechny tvé dary!   

otec Josef 
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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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    ÚVODNÍ SLOVO 
Milé sestry a bratři, čtenáři Farníčku, 
   dnešní nedělí – když dostáváte do rukou nové číslo Farníčku  
   Slavností Seslání Ducha svatého, vrcholí velikonoční období.  
   Nakolik počítáte, počítáme s Duchem svatým ve svém životě  
   osobním, rodinném, farním? Nejsme, nejste jako ti Efezané,  
   o kterých jsme nedávno četli jejich výroky, ale ani jsme  
   nevěděli, že je nějaký Duch svatý! Modlíme se vůbec k němu, 
   vzýváme ho, prosíme o jeho osvícení a sílu ke svědectví o  
   Ježíši vtěleném, ukřižovaném a vzkříšeném? Dost mne  
   mrzelo, že na duchovní obnově a přednáškách o Božím slově 
a Duchu svatém přímo v našem kostele přišlo tak málo našich farníků.  
Ale vraťme se k vrcholu velikonoc v jejich půli – o čtvrté neděli velikonoční, neděli 
Dobrého pastýře. Čtrnáct našich dětí, ze čtrnácti rodin poprvé přijalo Pána Ježíše ve 
svatém přijímání. Měl jsem z toho velkou radost. Kéž to má trvalé pokračování' Být 
každou neděli v kostele u bohatě prostřeného stolu Božího slova a chleba je výraz naší 
víry, ne fanatismu. Slyšel jsem už několikrát slova: „nejsem fanatik, abych každou 
neděli chodil do kostela.“ Je fanatismem, být každou neděli u společného oběda v 
rodině? A velká rodina dětí Božích by to tak s naprostou samozřejmostí neměla mít?  
Prožili jsme v naší farnosti asi první „mininovénu“ k Duchu svatému. Příští rok bude 
rozvinutější a doufám, že i s větší vaší účastí i aktivním zapojením. Jen Duch svatý z nás 
může vytvořit živé a životodárné společenství církve. Moc se na to těším. 
Ale co máme ještě bezprostředně před sebou, než začnou prázdniny, jsou dvě věci:  
Noc kostelů v pátek 9. června. Program je ve vývěsce v předsíni i venku na kostele a já 
se těším i na vaši účast na ní přímo v kostele. 
Druhá je společná dovolená naší komunity v týdnu od 19. do 24. června. Budete mít 
„pokoj od nás i my od vás.“ V tento týden zde nebudou bohoslužby. Zapsané intence 
odsloužíme na dovolené. A doufám, že se opět rádi uvidíme! 

Všem vám žehná otec Josef 

NOC KOSTELŮ 2017 
Na  Zlínsku bude otevřeno celkem 30 kostelů, kaplí a modliteben v 15 městech  
a obcích: vedle samotného Zlína to bude i v Luhačovicích, Otrokovicích, Slušovicích  
Vizovicích, Fryštáku a z obcí v Držkové, Hvozdné, Lhotě u Malenovic, Lukově, 
Pohořelicích, Tečovicích, Velkém Ořechově, Vlčkové a Zádveřicích-Rakové. V okresním 
a zároveň krajském městě se otevře 12 objektů. Ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba 
večer zahájí v 17.50 vyzvánění zvonů a ztišení před bohoslužbou, ta začne v 18.30.  
Po celý večer mohou návštěvníci získat požehnání od kněze nebo zapálit svíci na 
konkrétní úmysl. Program nabídne také čtení úryvku z Bible (19.30) a několik koncertů 
nebo svědectví bývalého narkomana a drogového dealera Petera Liptáka o jeho cestě 
ze závislosti. V Lukově bude např. k vidění kostýmovaný průvod od kostela sv. Josefa  
na hrad nebo vystoupení skupiny historického šermu. Ve Slušovicích bude zase možné 
vystoupat k půdním prostorám, které jsou zařazeny mezi evropsky významné lokality z 
důvodu výskytu letní kolonie netopýra velkého. 

Podrobný program fryštácké „Noci kostelů“ najdete na straně 4. 
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                                                                          KALENDÁRIUM ČERVEN 2017 
  1.6. Památka svatého Justina 
  4.6. Slavnost Seslání Ducha Svatého 
  5.6. Památka svatého Bonifáce 
11.6. Slavnost Nejsvětější Trojice 
13.6. Památka svatého Antonína z Padovy 
15.6. Slavnost Těla a krve Páně  
18.6. 11. neděle v mezidobí 
21.6. Památka svatého Aloise 
23.6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
24.6. Slavnost Narození svatého Jana Křtitele 
25.6. 12. neděle v mezidobí 
28.6. Památka svatého Ireneje 
29.6. Slavnost svatých Petra a Pavla   
 

POZVÁNKA 
    Na dovolenou pro tělo i pro duši, setkání Mariapoli,  
    zve všechny zájemce Hnutí fokoláre. Uskuteční se  
    od 5. do 9. července 2017 na Svatém Hostýně a je  
    určeno pro všechny: mládež, dospělé všech generací 
    i pro rodiny s dětmi. 
    „Vstupenkou je ochota ke vzájemné lásce   
    vycházející z evangelia a snaha být jednou velkou  
    rodinou,“ říkají pořadatelé a dodávají: „Mariapoli je  
    místem setkání s Ježíšem v Eucharistii, v lidech i ve  
    slově. Místem, kde být sám sebou, přijímaný a  
    milovaný i se svými chybami.“  
    K setkání ve společenství pokoje, k duchovnímu  
    obohacení a k odpočinku se můžete přihlásit na: 
    www.focolare.cz/mariapoli. 

 

 
STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              

Láska nezná věku       anglické 
Lenivý člověk i pod střechou zmokne                 slovenské 
Lehko nabyl, lehko pozbyl           české 
Lidé mívají často plná ústa prázdných řečí          české 
Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše          české 
Laciné, dvakrát placené            české 
Láska nehněvaná není milovaná           české 
Líná huba, holé neštěstí, pilná často značí větší       italské 
Lákavá naděje bývá často velmi klamná     latinské 
Lepší malou křivdu snésti, nežli velký proces vésti    latinské 
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DOPLŇOVAČKA NA ČERVEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tajenka: ….., i školní rok. 
1.Dozorce na koupališti. – 2. Plochý prostor. – 3. Část boty. – 4. Boháči (hovorově). – 5. Velký 
zemědělský podnik. – 6. Hloupý člověk. – 7. Vodní dopravní prostředek. – 8. Čtení pro děti. – 
9. Stanoviště pro lodi. – 10. Opak levice. – 11. Budoucí potok nebo řeka. – 12. Opak 
nadjezdu. – 13. Praktický člověk. – 14. Syn nebo dcera. – 15. Rvačka (mela). – 16. Čas pro 
oběd. –  17. Zbraně husitů. 
                                   Připravil František Záloha 
Tajenka z minula: Josef Brtník 

SMĚJEME SE S FARNÍČKEM 
Přijde nová katechetka do školy a hned položí dětem otázku:  
Děcka - je to hnědé a běhá to po stromech- co je to? 
Nikdo se nehlásí, jen malý Pepíček vzadu: 
– No, normálně bych řekl, že je to asi veverka, ale že jste to vy, tak to bude asi Ježíšek. 

*** 
Umře Žid a jde do nebe, tam na něj čeká Svatý Petr a provádí ho přes celá nebesa.  
Na jednom místě Svatý Petr udělá:„Pššššt!“ „Proč?“ ptá se Žid. 
„Na druhý straně jsou křesťani a myslí si, že jsou tu jediní.“ 
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VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ, URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU, NEPRODEJNÉ 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST FRYŠTÁK, P. I. STUCHLÉHO 25,  

763 16 FRYŠTÁK, TEL: 577 911 005 
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UZÁVĚRKA PRO VAŠE PŘÍSPĚVKY VŽDY DO 20. DNE V MĚSÍCI          
VYŠLO 3. 6. 2017 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 
15. ROČNÍK - ČERVEN 2017 - ČÍSLO 161 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

V PÁTEK 9. ČERVNA PROBĚHNE  
VE FRYŠTÁKU NOC KOSTELŮ  
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