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KŘÍŽOVKA NA PRÁZDNINY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učitelka vyprávěla, že pralidé žili v jeskyních. Přihlásil se Jeník a povídá:  
„Já mám pratetu…dokončení v tajence….  
Vodorovně: A. Pokladna, směnečný ručitel, část střechy, slovenská číslovka. – B. I. DÍL 
TAJENKY.  Podnik v Sušici, neobuta. – C. Pranice, polibek, bodavý hmyz, struma (hovorově), 
město ve Francii. – D. Řeka v Peru, druh ořechu, stařena, bulharská měna, písmeno řecké 
abecedy. – E. Popěvek, cíl, žencova potřeba, Verdiho opera, stáří. – F. Obtížný hmyz, přísný 
mravokráce, severoafrický přístav, německy „clo“. – G. Mládě krávy, středověké samostříly, II. 
DÍL TAJENKY. – H. Podnik v Kolíně, výzva, planetka, zápisník. Svisle: 1. Pouliční prodavači tisku. 
– 2. Jméno herečky Vránové, vesnice. – 3. Vepřík, nemnoho. – 4. Značka přetlaku, školník na 
vysokých školách. – 5. Lékárna (hovorově). – 6. Druh výšivky, koupě. – 7. Starší značka 
pokrmového tuku, dětský pokrm. – 8. Španělská vychovatelka, hotel na vodě. –  
9. Opak pravé, noční pták. – 10. Persona, starořímská bohyně úrody. – 11. Části aut, 
mongolský rolník. – 12. Větná spojka, popínavá rostlina. – 13. Čas oběda. – 14. Strach, SPZ 
Zlína. – 15. Jméno primáře ze seriálu (Chudík), lehká tkanina z ostře kroucené příze. 16. Vysoké 
karty, nehluboko. – 17. Chlapeček. 
Nápověda: D. Ene, H. Isol, 10. Ops, 15. Voál 
                                   Připravil František Záloha 
Tajenka z minula: Všechno má svůj konec, i školní rok 
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O PRÁZDNINÁCH NÁS ČEKÁ POUŤ  
U SVATÉ ANNY V LUKOVSKÉM 
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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, 
   tak jsme se vám – celá komunita – zase vrátili, lehce  
   osmahlí.  Prožili jsme týden na Znojemsku, v blízkosti  
   Národního parku Podyjí. Objevovali a obdivovali jsme krásu  
   přírody, nádherné město Znojmo, skvostný chrám sv.  
   Mikuláše (asi je to příbuzný toho našeho) a nejcennější  
   poklad – rotundu sv. Kateřiny s freskami z 11. století. A také  
   poklad Znojemska z pohledu vinařského, nejlepší vinici v  
   republice – Šobes, s ochutnávkou těch nejlepších vín z ní,  
   přímo na ní. A také nejznámější mariánské poutní místo  
   Znojemska – Hluboké Mašůvky. 
Tato naše „předochutnávka“ je pozváním pro vás všechny – od dětí až po dědečky a 
babičky, k prožití hezkých prázdnin, dovolených, poutí… s otevřenýma očima ke všem 
krásám kolem nás, s otevřeným srdcem k žasnutí a vděčnosti Bohu  
i lidem. Je až neuvěřitelné, kolik krás je na tak malém území naší vlasti. Bože, díky! 
 Také vám adresuji pozvání na cyrilometodějskou národní pouť na Velehrad. 
Bazilika se skví v plné kráse po dlouhých restaurátorských pracích, a kdo jste tam byli 
před rokem 2013, budete v úžasu i nad úplně novým vnějším areálem. Kdo tam 
budete, nezapomeňte děkovat za úžasný dar křesťanské víry, ale také prosit o její růst 
pro sebe, své nejbližší, pro naši farnost i celý náš národ. A také proste za nová povolání 
– kněžská, řeholní i do krásných manželství. Toto všechno náš národ moc potřebuje. 
Kdo tam nebudete moci býti, sledujte Koncert Dobré vůle v úterý večer, a poutní 
slavnost ve středu alespoň v televizi. 
 Všechnu mládež naší farnosti zvu i vysílám na celonárodní setkání mládeže  
v srpnu v Olomouci. Je to velká příležitost k hlubšímu poznání Boha i lidí i k zapálení se 
k šíření křesťanské víry v naší farnosti i šířeji. Nebuďte pohovkovou mládeží, jak papež 
František praví! 
 Milí bratři a sestry, všem vám do celých prázdnin a dovolených žehná 
            Váš otec Josef. 

AKTUALITA – NOVOKNĚZ P. JAN BERKA 
    Kněžské svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubnera přijal v  
    sobotu 24. června 2017 v olomoucké katedrále přerovský  
    rodák Jan Berka, který v uplynulém roce působil jako jáhen  
    na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Primiční mši  
    svatou slavil v přerovském kostele sv. Vavřince v   
    sobotu 1. července od 15.00. Jeho novým působištěm se  
    stává farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. 
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                                                                      KALENDÁRIUM PRÁZDNINY 2017 
ČERVENEC   
  2.7. 13. neděle v mezidobí 
  3.7. Svátek svatého Tomáše, apoštola   
  5.7. Slavnost svatých Cyrila a Metoděje 
  9.7. 14. neděle v mezidobí 
11.7. Svátek svatého Benedikta 
16.7. 15. neděle v mezidobí 
22.7. Památka svaté Marie Magdalény 
23.7. 16. neděle v mezidobí 
25.7. Svátek svatého Jakuba, apoštola 
26.7. Památka svatých Jáchyma a Anny 
29.7. Památka svaté Marty 
30.7. 17. neděle v mezidobí 
31.7. Památka svatého Ignáce z Loyoly 
SRPEN  
  1.8. Památka svatého Alfonsa z Liguori 
  4.8. Památka svatého Jana Vianneye    
  6.8. Svátek Proměnění Páně 
  8.8. Památka svatého Dominika 
10.8. Svátek svatého Vařince 
11.8. Památka svaté Kláry 
13.8. 19. neděle v mezidobí 
14.8. Památka svatého Maxmiliána Kolbeho 
15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
20.8. 20. neděle v mezidobí 
21.8. Památka svatého Pia X. 
22.8. Památka Panny Marie Královny 
24.8. Svátek svatého Bartoloměje 
27.8. 21. neděle v mezidobí 
28.8. Památka svatého Augustina 
29.8. Umučení svatého Jana Křitele 

 
STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              

Lépe státi za svým snopem, než za cizím mandelem   holandské 
Lépe je dvakrát se zeptat, než jednou zabloudit   latinské 
Lépe je udělat pozdě, než se vůbec nedát  do díla   latinské 
Líná ruka lehává na prázdném břiše    švédské 
Láska hory přenáší      české 
Lépe nezačít, než nedokončit     italské 
Láska je znovuzrození      latinské 
Manželství a makrony chutnají jen za tepla   italské 
Mlčením se ještě nikdo nepřeřekl     německé 
Miluj mne málo, miluj mne dlouho    anglické 
 
 

 

 

   



DOPLNIT 

 

 

DOPL 
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DOKONČENÍ  
   Jeho apoštolské snažení při kázání, vyučování a výchově  
   mladých, jeho dobročinnost nebyly jen aktivitami na oko, ale 
   odrážely hlubokou lásku, která se vydává ostatním a sama se 
   neustále sytí modlitbou, pokáním a postem. Jak jinak by  
   vydržel všechnu únavu a námahu, již zakoušel, než díky  
   každodenní duchovní askezi? 
   To vše mělo posupně za následek narůstající zájem o jeho  
   osobu. Lidé z okolí i z ostatních částí Francie se začali sjíždět,  
   aby se vyzpovídali a „viděli světce“. Na začátku třicátých let 19. 
   století byly poutě do Arsu tak hojné, že bylo potřeba zřídit 
pravidelné zvláštní spoje a jízdenky s osmidenní platností, neboť ti, kteří se chtěli 
vyzpovídat, museli minimálně týden čekat, a to přesto, že od roku 1835 trávil farář téměř 
celý den ve zpovědnici (někdy déle než 15 hodin). 
 Takovouto neustálou obětí se život faráře z Arsu rychle strávil a on zemřel  
v pokoji dne 4. srpna roku 1859. Dne 31. května roku 1925 jej papež Pius XI. svatořečil  
a v roce 1929 byl prohlášen patronem všech farářů. 
                      -jb- 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI – MOTTO – NEBOJTE SE 
Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České 
republice přibližně jednou za 5 let - letos se koná v Olomouci. 
PRO KOHO 
Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve 
společenství mladých lidí. (Horní věková hranice neplatí pro kněze, řeholníky, řeholnice, 
spolupracovníky a výjimky na základě domluvy s Arci/Diecézním centrem pro mládež). 
KDY A KDE 
V Olomouci od 15. do 20. srpna 2017 - hlavní pódium: Korunní pevnůstka. 
ZA KOLIK 
950 Kč - zvýhodněná cena při přihlášení do 31. 5. a přijetí platby na účet do 12. 6.  
1 200 Kč - přihlášení do 30. 6. a přijetí platby do 14. 7.  
1 400 Kč - přihlášení později 
od 1 600 Kč - příspěvková cena na podporu setkání 
2 900 Kč - reálná cena 
PŘIHLÁŠENÍ 
Přihlašovat se můžeš přes elektronickou přihlášku. Přihláška je závazná. 
Na zadanou emailovou adresu Ti přijde potvrzovací email s ID kódem, který slouží jako 
variabilní nebo specifický symbol a k ověření stavu Tvé přihlášky. 
Stav své přihlášky si můžeš ověřit v záložce "Kontrola přihlášky" na této stránce. 
V případě změn vyplněných údajů po odeslání přihlášky kontaktuj A/DCM ve své diecézi. 
PROGRAM 
Program bude velmi pestrý a bohatý, takže si v něm může najít každý něco zajímavého: 
např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, kvalitní 
přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, 
skvělá hudba, sport, kreativní dílny,…  
Chystá se program i pro rodiny v sobotu 19. srpna 2017.                                                -ado- 
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FRYŠTÁCKÁ NOC KOSTELŮ 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

 

 

 

 

NOVÉ PASTORAČNÍ AKTIVITY VE FARNOSTI 
Od září chceme začít tyto nové aktivity: 

 Bohoslužbu pro děti předškolního a nižšího školního věku.  
 Budou ve středu od 17.00 (večerní v 18.15 pak již nebude).  
 Před ní od 16.30  bude scholička a schůzka ministrantů (začátečníků). 

 Přípravu na biřmování 
 pro mládež od 14 roků – cyklus dvouleté přípravy v rytmu setkávání 1x za 
 14 dnů, pro dospělé od 20 roků výše - cyklus jednoroční přípravy také v 
 rytmu setkávání 1x za 14 dnů. 

 Vzdělávání dospělých v křesťanské víře – intenzivní týdenní setkávání od 
října do května. 

 Katechumenát – příprava dospělých na křest, biřmování a slavení 
eucharistie. Také bude dvouletá, každotýdenní a začne jen tehdy, budou-li 
minimálně 3 vážní zájemci. 

Prosím o modlitbu za to všechno – především k Duchu Svatému, aby to bylo Boží 
dílo. Během prázdnin o tom mezi sebou hovořte nebo se mě na to zeptejte.  
Nejlépe v osobním setkání.  
A také se můžete, co týká aktivit 2 až 4, přihlašovat. 

Přesné dispozice ke všemu budou v zářijovém Farníčku - P. Josef Brtník 

 

V bohatém kulturním 
programu se představila 

řada účinkujích mj. mladý 
fryštácký varhaník  

Filip Krčma nebo zlínská 
skupina B.P.T. 

 



VOLNO 
    Zatím volno 

DOPLNITdopln 

- 4 -                                                 FARNÍČEK  7/17  

VELEHRAD 2017 
Ve dnech 4. a 5. července zaplní Velehrad poutníci z celé republiky, aby oslavili 
cyrilometodějský svátek Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Jako 
každoročně čeká návštěvníky po oba dny bohatý program. Dny lidí dobré vůle jsou 
největšími oslavami svého druhu u nás. 

V úterý 4. července nabídnou organizátoři návštěvníkům každoroční projekty jako 
Velehrad dětem s Michalem Nesvadbou, Aktivity pro životní prostředí v Archeoskanzenu 
v Modré, Soutěž ve fotbalových dovednostech s Antonínem Panenkou a pingpongový 
turnaj s Orlem, Mladí fandí Velehradu letos se skupinou Slza, unikátní ruční přepisování 
Bible, Mezinárodní setkání vozíčkářů či zajímavé výstavy a vernisáže v prostorách 
Stojanova gymnázia. Soutěživým dětem i dospělým je určena fotografická soutěž nebo 
rodinná cestovatelská hra Velehradský pas, v níž se hraje o zájezd k moři pro celou 
rodinu. Součástí nabitého programu budou také hry, kvízy a soutěže pro malé i velké, 
dětská představení nebo interaktivní workshopy. Rodičům bude určen vzdělávací seminář 
„Proměny rodiny a z nich plynoucí důsledky“. 
Benefiční koncert poprvé s Terezou Kostkovou 
V 19.30 hodin začne na pódiu před bazilikou slavnostní benefiční koncert Večer lidí dobré 
vůle.   „Letos poprvé se moderátorské role na Velehradě ujme známá herečka Tereza 
Kostková. Báru Černoškovou letos čekají mateřské povinnosti. Tereza Kostková spolu s 
Filipem Tomsou provedou celým večerem a věřím, že už jen samotné moderování se 
dotkne srdcí diváků i posluchačů,“ uvedl Josef Kořenek, tajemník projektu Dny lidí dobré 
vůle. 
Během koncertu se divákům a posluchačům představí dva charitativní projekty, na 
které může každý přispět formou DMS VELEHRAD. Pro letošní ročník byly vybrány: Dům 
Ignáce Stuchlého SKM (Fryšták) – Salesiáni Dona Boska a Nadační fond ADIUVARE. 
Na velehradském pódiu zazpívají velké hvězdy 
Hudební hostitel velehradského Večera lidí dobré vůle Jiří Pavlica s Hradišťanem pozval 
legendární zpěvačku Marii Rottrovou, dále zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů, 
velehradský sbor gymnázia Stojanov, zpěváky Petera Cmorika a Jaroslava Wykrenta. 
Koncert bude v přímém přenosu vysílat Česká televize a Český rozhlas Dvojka. 
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SVĚTEC MĚSÍCE – SVATÝ JAN MARIA VIANNEY  

Svatý Jan  Ten, kdo by povrchně četl život vesnického faráře Jana Marii Vianneye, by si mohl říci, 
 že je to  takový „obyčejný světec“. Celý život zůstal pastýřem malého stáda v Arsu, francouzské  
  vesničce vzdálené čtyřicet kilometrů od Lyonu. Když ale čteme pozorněji a zvážíme  
  všechny duchovní plody a svědectví, která se vážou k jeho životu, uvědomíme si, že  
  stojíme před výjimečným člověkem, jemuž se podařilo změnit všednost svého života ve  
  studnici svatosti a dobra. 

Jan Maria Vianney se narodil v Dardilly do selské rodiny dne 8. května roku 1786.  
Přes antiklerikální ovzduší během Velké francouzské revoluce a navzdory svému 
ubohému vzdělání (do školních lavic zasedl poprvé až v sedmnácti letech) se mu 
podařilo pěstovat své povolání k duchovnímu životu s úmyslem „přinést Boha mnoha 
duším“. Jeho otec byl zpočátku proti, pravděpodobně nechtěl přijít o pomocníka při 
práci na poli a také náklady na studium byly nemalé. Nakonec ale Jan Maria začal 
navštěvovat vyučování Charlese Balleyho, faráře v Écully. Ten se později stal jeho 
duchovním otcem a průvodcem na cestě ke kněžství. 
Potíží bylo však mnoho. Už se studiem. Jan Maria uměl číst, ale stěží psal. Jen velmi 
obtížně si osvojoval učení a latinská pravidla mu vůbec nešla do hlavy. Navíc byl 
povolán do armády. Narukoval, avšak posléze uprchl a skrýval se pod falešným 
jménem. V roce 1809 byl jako kandidát kněžství vojenské služby zproštěn. Svá studia 
ovšem musel na víc než rok přerušit. V okamžiku, kdy se mohl vrátit domů, zemřela 
jeho matka. Také kvůli otcovým hrozbám a týrání pro synovu dezerci bvla rodinná 
atmosféra jen těžko snesitelná. Jan Maria se nenechal odradit a pokračoval znovu ve 
studiích. V semináři v Lyonu byly jeho studijní výsledky zejména v teologii tak slabé, že 
začal vážně uvažovat o tom, že se kněžství vzdá. Nakonec vytrval a dne 13. srpna roku 
1815 dosáhl vytouženo cíle — byl vysvěcen na kněze. 
Nejdříve zastával místo kaplana v Éculle, pak se v roce 1818 stal farářem v Arsu. Jako 
kněz se cítil nevědomý a nehodný a neustále se svěřoval Božímu milosrdenství takový, 
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         Dokončení na následující straně  
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KNIHA - BOJOVNÍK VE VATIKÁNU: PAPEŽ FRANTIŠEK A JEHO ODVÁŽNÁ CESTA  
   Autor této knihy Andreas Englisch (německý novinář a  
   dlouholetý vatikánský korespondent), není historik. Jeho  
   záměrem nebylo napsat podrobný životopis nynějšího  
   papeže Františka, ale šlo mu především o vylíčení atmosféry, 
   která zavládla ve Vatikánu a v církvi vůbec v prvních dvou  
   letech po jeho nastoupení na Svatý stolec. Jde o líčení a  
   svědectví očitého svědka, který je papeži neustále nablízku,   
   o jeho dojmy a osobní názory. Zvídavý a zkušený novinář  
   Englisch nás zavede i do společenských kruhů, které jsou  
   neodlučně spjaty s historií papežství a Vatikánu resp. Itálie  
   vůbec - do kruhů římské šlechty, k nejvyšším italským  
   politikům, ke členům proslulé zednářské lóže P2 a členům  
   mafie. K těm všem si Englisch získal přístup, s řadou z nich 
hovořil, aby doplnil pestrou mozaiku dění ve Vatikánu a aby čtenáři umožnil představit 
si, s čím vším se nyní musí papež František vypořádat. Jeho vyprávění se odehrává v 
často emotivní rovině a čtenáře bezprostředně vtahuje do dění. Kniha je napsána  
svěžím čtivým jazykem, jak je ostatně pro autora, jehož knihy jsou překládány do 
mnoha jazyků, zvykem. 
Díky zkušenému vatikánskému dopisovateli tak detailně poznáte smýšlení nynějšího 
papeže a určitě lépe porozumíte jeho boji při prosazování četných změn v katolické 
církvi. Jde o skvělé, mnohdy přímo napínavé čtení nejen pro katolíky, ale pro všechny, 
kdo přejí změnám v církevním světě. 
 

ÚRYVEK Z KNIHY…. 
Je březen roku 2013 a centrem nočního Říma kráčí muž v sutaně ke kněžskému domovu 
ve Via della Scrofa. Toho března je neobvykle chladno. Tak chladno, že citroníky nahoře 
na střešních terasách dosud čekají na jaro pod ochrannými fóliemi. Uličkami se prohání 
vítr a nutí noční chodce vysoko si vyhrnout límec. Kněz z Argentiny potká kněze  
z Kanady a ten na něj zamává. Rozhovor těchto dvou mužů je neobvykle krátký: 
 „ Pomodli se za mě!“ poprosí budoucí papež František … 
Právě tento muž představuje v katolické církvi naprostou revoluci, totální odklon od 
dosavadní linie Vatikánu. Jan Pavel II. i Benedikt XVI. se chovali jako majestát, jako 
absolutní vládci. František zůstal prostým člověkem a úplně skoncoval s praktikami, 
které se dříve pojily s papežskou funkcí. Nejvíce je to asi vidět na oblečení. Až do 
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zdobné čepice, jak jste ostatně mohli vidět stokrát v televizi. Vypadali jako monarchové 
a podle toho se také chovali. František tohle všechno považuje za nesmysl, za faleš. Do 
baziliky svatého Petra chodí oblečený jako úplně normální farář. Tu svou bílou sutanu si 
na sebe věší lako lékárnický plášť, na nohou nosí ošoupané všední boty. Pro spoustu lidí, 
kteří ho takto vidí, je to veskrze neobvyklé. 

Kniha vyšla v nakladatelství Grada a koupíte ji za 399 Kč. 
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VELEHRAD 2017  
Ve středu 5. července 2017 vyvrcholí na Velehradě cyrilometodějské oslavy Dny lidí 
dobré vůle, největší oslavy svého druhu u nás. Každoročně se jich účastní desítky tisíc 
poutníků. Tradiční poutní mše svatá začne v 10.30 hodin na nádvoří před velehradskou 
bazilikou. Od půl sedmé ráno proběhnou v prostorách baziliky mše svaté a připraven 
bude i doprovodný program. „Při slavnostní mši svaté bude hlavním celebrantem  
a kazatelem kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy a kanadský 
římskokatolický kněz. Koncelebrovat budou čeští i zahraniční biskupové,“ uvedl 
tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek. Mši živě odvysílá Česká televize a Český 
rozhlas Praha. Během středečního dne budou navíc otevřeny výstavy ve Stojanově 
gymnáziu. Poutníci dostanou příležitost rozšířit Velehradský rukopis, až do 15. hodiny 
se bude ručně přepisovat Bible. Charita ČR zase nabídne program pro malé i velké  
v areálu základní školy. V 15 hodin pak začne v bazilice mše svatá byzantsko-
slovanského ritu a hlavním celebrantem se stane Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup 
orejský a apoštolský exarcha.   
          

VELEHRADSKÝ RUKOPIS SE ROZŠÍŘÍ O DALŠÍ RUČNĚ PSANÉ STRÁNKY 
    Ve dnech 4. – 5. července se v rámci Dnů lidí dobré  
    vůle uskuteční tradiční velehradský projekt Ruční  
    přepisování Bible. Přepisování Bible, jehož výstupem 
    je tzv. Velehradský rukopis, zahájilo před třinácti  
    lety České katolické biblické dílo a nyní v něm  
    pokračuje Římskokatolická farnost Velehrad. 
    Doposud byla přepsána větší polovina Starého  
    zákona. „V minulých letech jsme přepisovali knihy  
    Nového zákona. Celkem se od roku 2004 zapojilo 
5840 zájemců. V loňském roce to bylo 376 dospělých a 72 dětí, kteří společně přepsali 
listy Galaťanům, Efezanům, Filipanům, Kolosanům, Soluňanům, Timotejovi, Titovi, 
Filemonovi a část listu Židům,“ uvedla Petra Číhalová z Velehradského domu sv. Cyrila 
a Metoděje. V předchozích letech byla opsána čtyři evangelia sv. Matouše, Marka, 
Lukáše a Jana podle překladu Václava Bognera, skutky apoštolů, list ap. Pavla 
Římanům, dva listy Korinťanům, list Galaťanům, Efesanům, Filipanům, Kolosanům, 
Thesaloničanům, Timotejovi, Titovi a Filemonovi. Dále 5 knih Mojžíšových, Žalmy, 
proroci Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, 12 malých proroků a mudroslovné knihy. 
Opisovat může najednou šest lidí, pro děti jsou pak připravena témata textů  
k výtvarnému zpracování. K nahlédnutí budou i dříve přepsané knihy a každý 
zúčastněný získá pamětní list. 
Ručního přepisování Bible se může zúčastnit kdokoli, a to v úterý 4. 7. od 13 do 22 
hodin a ve středu 5. 7. od 8 do 15 hodin v prostorách Velehradského domu sv. Cyrila  
a Metoděje, konkrétně v Muzeu Bible. „V muzeu je expozice Bible pro malé i velké, 
kterou si mohou účastníci přepisování prohlédnout,“ dodala Číhalová. Multifunkční 
dům byl zrekonstruován z bývalé sýpky a konírny teprve před pár lety a sám o sobě 
stojí za návštěvu.            -ado- 
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CHARISMATICKÁ OBNOVA 
Letos na Letnice byla v Římě oslava padesátého výročí katolické charismatické 
obnovy.  Papež František svolal na náměstí sv. Petra všech charismatiky, aby spolu s 
ním oslavili toto jubileum.  
Co to ta charismatická obnova vlastně je? A kde se tu vzala? 
 
Druhý vatikánský koncil a začátky obnovy.                      
Když papež Jan XXIII. otvíral Druhy vatikánský koncil, modlil se takto: „Obnov své 
zázraky v naší době, jako v době Letnic“. Během koncilu se slovo obnova často 
skloňovali, ale nikdo nepředpokládal, co Duch Svatý bude po koncilu dělat. V roce 1967 
se v Pittsburghu na univerzitě Duquesne událo něco neobvyklého. Asi 30 studentů se 
modlilo o novou zkušenost Letnic a zažili vylití Ducha Svatého, podobně jako učedníci 
ve večeřadle, jak se o tom píše v Skutcích apoštolů v 2. kapitole.Tu začíná to, co dnes 
nazýváme katolická charismatická obnova. Před padesáti lety to začalo s 30 studenty  
a dnes se odhaduje počet charismatický katolíků asi na 120 milionů. Můžeme se ptát, 
kde jsou všichni tito lidé.  Celkem 82% z nich jsou obyvatelé Jižní Ameriky. Afriky a Asie. 
Začátky obnovy nebyly lehké a charismatici zažívali množství nepochopení a odmítání. 
Jedním z otců, kteří se obnovy ujali, byl kardinál Suenense. Na Letniční neděli v roce 
1975 svolal do Říma asi deset tisíc katolíků s charismatickou zkušeností, kteří byli 
přivítáni i papežem Pavlem VI.  V průběhu mše papež poděkoval kardinálovi 
Suenensovi těmito slovy:“ Jménem Boha Vám děkuji za to, že jste přinesl 
charismatickou obnovu do srdce Církve. l další papežové se setkávali s představiteli 
katolické charismatické obnovy a pozitivně se o ní vyjadřovali.  Na Letnice 2004 sv. Jan 
Pavel II. řekl: "Díky charismatickému hnutí mnoho křesťanů, mužů a žen, mladých  
i dospělých znovuobjevilo Letnice jako živou a přítomnou skutečnost v každodenním 
životě. Mojí touhou je, aby se spiritualita Letnic šířila v Církvi. 
ICCRS a KCHO  v Čechách a na Moravě.  
Dne 14. 9. 1993 vznikla mezinárodní organizace ICCRS (Služba Mezinárodní katolické 
charismatické obnovy), kterou schválil Svatý stolec jako soukromé sdružení věřících  
s právní subjektivitou. Svoje sídlo má ve Vatikánu a pracuje jako koordinační, 
informační a komunikační centrum, které slouží charismatické obnově na celém světě  
a propojuje hnutí s Papežskou radou pro laiky. V Česku existuje Katolická charismatická 
obnova (www.cho.cz) už mnoho roků. Jednou z jejich dlouholetých koordinátorů pro 
Česko je Kateřina Lachmanová.       
Charismatická obnova jako proud milosti, ne hnutí.   
Nesmíme zapomínat, že ICCRS je jen organizace, která slouží tomu, co Duch Svatý koná 
po celém světě. Charismatická obnova není hnutí jako takové. Papež František  
v červenci 2015 na střetnutí charismatiků Itálie opakoval slova kardinála Suenense z 
roku 1975: “ První chyba, které se musíme vyhnout, je zařazení charismatické obnovy 
do kategorie hnutí. Není to zvláštní hnutí, obnova není hnutí v běžném sociologickém 
smyslu, nemá zakladatele, není homogenní a zahrnuje velmi pestrou skutečnost, je to 
proud milosti, obnovující hnutí Ducha Svatého pro všechny členy Církve, laiky, 
řeholníky, kněze a biskupy. Je to výzva pro všechny. Člověk se nezačleňuje do Obnovy, 
ale spíše Obnova se stává naší součástí, když přijímáme milost, kterou nám nabízí.                                                                                  
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CHARISMATICKÁ OBNOVA – DOKONČENÍ 
Očekávání papeže Františka vůči charismatikům.                 
Na jednom ze setkání s charismatiky papež František vyslovil, co od katolické 
charismatické obnovy očekává: 
• Očekávám, že budete se všemi v Církvi sdílet milost křtu v Duchu Svatém 
• Očekávám evangelizaci Božím slovem, které hlásá, že Ježíš je živý a miluje 
 všechny lidi 
• Očekávám, že vydáte svědectví o duchovním ekumenismu se všemi bratry a  
 sestrami z jiných církví a křesťanských společenství, kteří věří v Ježíše jako 
 Pána a Spasitele 
• Buďte blízko k chudým, k těm, kteří trpí nouzí, protože oni jsou Ježíšovým 
 tělem 
 Tyto 4 body vyjadřují zaměření obnovy na nejbližší léta.  
 Papež František v nich reaguje na výzvy, které Bůh přímo říká svým slovem… 
 
• Dar Křtu Ducha je Boží příslib, který patří nám a našim dětem. Je to sám Bůh, 
 který chce vylít svého Ducha na každého člověka (viz Sk 2. kap.) 
• Jestliže máme Boží lásku, která je v nás vylita skrze Ducha Svatého (Ř 5,5), 
 nemůžeme zůstat nečinní. Tato láska nás totiž žene, abychom o ní říkali 
 ostatním (2Kor 5,14) 
• Ježíš považuje v J17,22 za základ jednoty mezi rozdělenými křesťany fakt, že  
 rozpoznáme jeho slávu ve svém bratrovi a sestře. Toto je základ jednoty i 
 podle papeže Františka, protože on jasně vidí, že stejnou zkušenost křtu 
 Duchem mají i křesťané z protestantských a letničních církví. Proto od 
 charismatiků očekává, že budeme motorem budování jednoty 
• Boží láska a jeho moc dokáže spasit kohokoli. Papež očekává, že charismatici 
 budou tuto moc zprostředkovávat, aby zachránili ty, nad kterými tento svět 
 zlomil hůl – narkomany, prostitutky, celníky a hříšníky, bezdomovce a všechny 
 ty, kteří jsou na okraji společnosti.        
Věřím, že tento krátký článek vám dal aspoň malý přehled o vzniku charismatické 
obnovy v Katolické církvi. Více informací hledejte na www.cho.cz a www.iccrs.org.   

 Zpracováno podle článku z časopisu Nahlas (lk) 
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• Očekávám evangelizaci Božím slovem, které hlásá, že Ježíš je živý a miluje 
 všechny lidi 
• Očekávám, že vydáte svědectví o duchovním ekumenismu se všemi bratry a  
 sestrami z jiných církví a křesťanských společenství, kteří věří v Ježíše jako 
 Pána a Spasitele 
• Buďte blízko k chudým, k těm, kteří trpí nouzí, protože oni jsou Ježíšovým 
 tělem 
 Tyto 4 body vyjadřují zaměření obnovy na nejbližší léta.  
 Papež František v nich reaguje na výzvy, které Bůh přímo říká svým slovem… 
 
• Dar Křtu Ducha je Boží příslib, který patří nám a našim dětem. Je to sám Bůh, 
 který chce vylít svého Ducha na každého člověka (viz Sk 2. kap.) 
• Jestliže máme Boží lásku, která je v nás vylita skrze Ducha Svatého (Ř 5,5), 
 nemůžeme zůstat nečinní. Tato láska nás totiž žene, abychom o ní říkali 
 ostatním (2Kor 5,14) 
• Ježíš považuje v J17,22 za základ jednoty mezi rozdělenými křesťany fakt, že  
 rozpoznáme jeho slávu ve svém bratrovi a sestře. Toto je základ jednoty i 
 podle papeže Františka, protože on jasně vidí, že stejnou zkušenost křtu 
 Duchem mají i křesťané z protestantských a letničních církví. Proto od 
 charismatiků očekává, že budeme motorem budování jednoty 
• Boží láska a jeho moc dokáže spasit kohokoli. Papež očekává, že charismatici 
 budou tuto moc zprostředkovávat, aby zachránili ty, nad kterými tento svět 
 zlomil hůl – narkomany, prostitutky, celníky a hříšníky, bezdomovce a všechny 
 ty, kteří jsou na okraji společnosti.        
Věřím, že tento krátký článek vám dal aspoň malý přehled o vzniku charismatické 
obnovy v Katolické církvi. Více informací hledejte na www.cho.cz a www.iccrs.org.   

 Zpracováno podle článku z časopisu Nahlas (lk) 
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KNIHA - BOJOVNÍK VE VATIKÁNU: PAPEŽ FRANTIŠEK A JEHO ODVÁŽNÁ CESTA  
   Autor této knihy Andreas Englisch (německý novinář a  
   dlouholetý vatikánský korespondent), není historik. Jeho  
   záměrem nebylo napsat podrobný životopis nynějšího  
   papeže Františka, ale šlo mu především o vylíčení atmosféry, 
   která zavládla ve Vatikánu a v církvi vůbec v prvních dvou  
   letech po jeho nastoupení na Svatý stolec. Jde o líčení a  
   svědectví očitého svědka, který je papeži neustále nablízku,   
   o jeho dojmy a osobní názory. Zvídavý a zkušený novinář  
   Englisch nás zavede i do společenských kruhů, které jsou  
   neodlučně spjaty s historií papežství a Vatikánu resp. Itálie  
   vůbec - do kruhů římské šlechty, k nejvyšším italským  
   politikům, ke členům proslulé zednářské lóže P2 a členům  
   mafie. K těm všem si Englisch získal přístup, s řadou z nich 
hovořil, aby doplnil pestrou mozaiku dění ve Vatikánu a aby čtenáři umožnil představit 
si, s čím vším se nyní musí papež František vypořádat. Jeho vyprávění se odehrává v 
často emotivní rovině a čtenáře bezprostředně vtahuje do dění. Kniha je napsána  
svěžím čtivým jazykem, jak je ostatně pro autora, jehož knihy jsou překládány do 
mnoha jazyků, zvykem. 
Díky zkušenému vatikánskému dopisovateli tak detailně poznáte smýšlení nynějšího 
papeže a určitě lépe porozumíte jeho boji při prosazování četných změn v katolické 
církvi. Jde o skvělé, mnohdy přímo napínavé čtení nejen pro katolíky, ale pro všechny, 
kdo přejí změnám v církevním světě. 
 

ÚRYVEK Z KNIHY…. 
Je březen roku 2013 a centrem nočního Říma kráčí muž v sutaně ke kněžskému domovu 
ve Via della Scrofa. Toho března je neobvykle chladno. Tak chladno, že citroníky nahoře 
na střešních terasách dosud čekají na jaro pod ochrannými fóliemi. Uličkami se prohání 
vítr a nutí noční chodce vysoko si vyhrnout límec. Kněz z Argentiny potká kněze  
z Kanady a ten na něj zamává. Rozhovor těchto dvou mužů je neobvykle krátký: 
 „ Pomodli se za mě!“ poprosí budoucí papež František … 
Právě tento muž představuje v katolické církvi naprostou revoluci, totální odklon od 
dosavadní linie Vatikánu. Jan Pavel II. i Benedikt XVI. se chovali jako majestát, jako 
absolutní vládci. František zůstal prostým člověkem a úplně skoncoval s praktikami, 
které se dříve pojily s papežskou funkcí. Nejvíce je to asi vidět na oblečení. Až do 
Františka vypadali všichni papežové jako oprášené vánoční stromečky. Odívali se do 
neskutečně nádherných rób zdobených zlatem a smaragdy, na hlavách měli vysoké 
zdobné čepice, jak jste ostatně mohli vidět stokrát v televizi. Vypadali jako monarchové 
a podle toho se také chovali. František tohle všechno považuje za nesmysl, za faleš. Do 
baziliky svatého Petra chodí oblečený jako úplně normální farář. Tu svou bílou sutanu si 
na sebe věší lako lékárnický plášť, na nohou nosí ošoupané všední boty. Pro spoustu lidí, 
kteří ho takto vidí, je to veskrze neobvyklé. 

Kniha vyšla v nakladatelství Grada a koupíte ji za 399 Kč. 
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VELEHRAD 2017  
Ve středu 5. července 2017 vyvrcholí na Velehradě cyrilometodějské oslavy Dny lidí 
dobré vůle, největší oslavy svého druhu u nás. Každoročně se jich účastní desítky tisíc 
poutníků. Tradiční poutní mše svatá začne v 10.30 hodin na nádvoří před velehradskou 
bazilikou. Od půl sedmé ráno proběhnou v prostorách baziliky mše svaté a připraven 
bude i doprovodný program. „Při slavnostní mši svaté bude hlavním celebrantem  
a kazatelem kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy a kanadský 
římskokatolický kněz. Koncelebrovat budou čeští i zahraniční biskupové,“ uvedl 
tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek. Mši živě odvysílá Česká televize a Český 
rozhlas Praha. Během středečního dne budou navíc otevřeny výstavy ve Stojanově 
gymnáziu. Poutníci dostanou příležitost rozšířit Velehradský rukopis, až do 15. hodiny 
se bude ručně přepisovat Bible. Charita ČR zase nabídne program pro malé i velké  
v areálu základní školy. V 15 hodin pak začne v bazilice mše svatá byzantsko-
slovanského ritu a hlavním celebrantem se stane Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup 
orejský a apoštolský exarcha.   
          

VELEHRADSKÝ RUKOPIS SE ROZŠÍŘÍ O DALŠÍ RUČNĚ PSANÉ STRÁNKY 
    Ve dnech 4. – 5. července se v rámci Dnů lidí dobré  
    vůle uskuteční tradiční velehradský projekt Ruční  
    přepisování Bible. Přepisování Bible, jehož výstupem 
    je tzv. Velehradský rukopis, zahájilo před třinácti  
    lety České katolické biblické dílo a nyní v něm  
    pokračuje Římskokatolická farnost Velehrad. 
    Doposud byla přepsána větší polovina Starého  
    zákona. „V minulých letech jsme přepisovali knihy  
    Nového zákona. Celkem se od roku 2004 zapojilo 
5840 zájemců. V loňském roce to bylo 376 dospělých a 72 dětí, kteří společně přepsali 
listy Galaťanům, Efezanům, Filipanům, Kolosanům, Soluňanům, Timotejovi, Titovi, 
Filemonovi a část listu Židům,“ uvedla Petra Číhalová z Velehradského domu sv. Cyrila 
a Metoděje. V předchozích letech byla opsána čtyři evangelia sv. Matouše, Marka, 
Lukáše a Jana podle překladu Václava Bognera, skutky apoštolů, list ap. Pavla 
Římanům, dva listy Korinťanům, list Galaťanům, Efesanům, Filipanům, Kolosanům, 
Thesaloničanům, Timotejovi, Titovi a Filemonovi. Dále 5 knih Mojžíšových, Žalmy, 
proroci Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, 12 malých proroků a mudroslovné knihy. 
Opisovat může najednou šest lidí, pro děti jsou pak připravena témata textů  
k výtvarnému zpracování. K nahlédnutí budou i dříve přepsané knihy a každý 
zúčastněný získá pamětní list. 
Ručního přepisování Bible se může zúčastnit kdokoli, a to v úterý 4. 7. od 13 do 22 
hodin a ve středu 5. 7. od 8 do 15 hodin v prostorách Velehradského domu sv. Cyrila  
a Metoděje, konkrétně v Muzeu Bible. „V muzeu je expozice Bible pro malé i velké, 
kterou si mohou účastníci přepisování prohlédnout,“ dodala Číhalová. Multifunkční 
dům byl zrekonstruován z bývalé sýpky a konírny teprve před pár lety a sám o sobě 
stojí za návštěvu.            -ado- 
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VELEHRAD 2017 
Ve dnech 4. a 5. července zaplní Velehrad poutníci z celé republiky, aby oslavili 
cyrilometodějský svátek Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Jako 
každoročně čeká návštěvníky po oba dny bohatý program. Dny lidí dobré vůle jsou 
největšími oslavami svého druhu u nás. 

V úterý 4. července nabídnou organizátoři návštěvníkům každoroční projekty jako 
Velehrad dětem s Michalem Nesvadbou, Aktivity pro životní prostředí v Archeoskanzenu 
v Modré, Soutěž ve fotbalových dovednostech s Antonínem Panenkou a pingpongový 
turnaj s Orlem, Mladí fandí Velehradu letos se skupinou Slza, unikátní ruční přepisování 
Bible, Mezinárodní setkání vozíčkářů či zajímavé výstavy a vernisáže v prostorách 
Stojanova gymnázia. Soutěživým dětem i dospělým je určena fotografická soutěž nebo 
rodinná cestovatelská hra Velehradský pas, v níž se hraje o zájezd k moři pro celou 
rodinu. Součástí nabitého programu budou také hry, kvízy a soutěže pro malé i velké, 
dětská představení nebo interaktivní workshopy. Rodičům bude určen vzdělávací seminář 
„Proměny rodiny a z nich plynoucí důsledky“. 
Benefiční koncert poprvé s Terezou Kostkovou 
V 19.30 hodin začne na pódiu před bazilikou slavnostní benefiční koncert Večer lidí dobré 
vůle.   „Letos poprvé se moderátorské role na Velehradě ujme známá herečka Tereza 
Kostková. Báru Černoškovou letos čekají mateřské povinnosti. Tereza Kostková spolu s 
Filipem Tomsou provedou celým večerem a věřím, že už jen samotné moderování se 
dotkne srdcí diváků i posluchačů,“ uvedl Josef Kořenek, tajemník projektu Dny lidí dobré 
vůle. 
Během koncertu se divákům a posluchačům představí dva charitativní projekty, na 
které může každý přispět formou DMS VELEHRAD. Pro letošní ročník byly vybrány: Dům 
Ignáce Stuchlého SKM (Fryšták) – Salesiáni Dona Boska a Nadační fond ADIUVARE. 
Na velehradském pódiu zazpívají velké hvězdy 
Hudební hostitel velehradského Večera lidí dobré vůle Jiří Pavlica s Hradišťanem pozval 
legendární zpěvačku Marii Rottrovou, dále zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů, 
velehradský sbor gymnázia Stojanov, zpěváky Petera Cmorika a Jaroslava Wykrenta. 
Koncert bude v přímém přenosu vysílat Česká televize a Český rozhlas Dvojka. 
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SVĚTEC MĚSÍCE – SVATÝ JAN MARIA VIANNEY  

Svatý Jan  Ten, kdo by povrchně četl život vesnického faráře Jana Marii Vianneye, by si mohl říci, 
 že je to  takový „obyčejný světec“. Celý život zůstal pastýřem malého stáda v Arsu, francouzské  
  vesničce vzdálené čtyřicet kilometrů od Lyonu. Když ale čteme pozorněji a zvážíme  
  všechny duchovní plody a svědectví, která se vážou k jeho životu, uvědomíme si, že  
  stojíme před výjimečným člověkem, jemuž se podařilo změnit všednost svého života ve  
  studnici svatosti a dobra. 

Jan Maria Vianney se narodil v Dardilly do selské rodiny dne 8. května roku 1786.  
Přes antiklerikální ovzduší během Velké francouzské revoluce a navzdory svému 
ubohému vzdělání (do školních lavic zasedl poprvé až v sedmnácti letech) se mu 
podařilo pěstovat své povolání k duchovnímu životu s úmyslem „přinést Boha mnoha 
duším“. Jeho otec byl zpočátku proti, pravděpodobně nechtěl přijít o pomocníka při 
práci na poli a také náklady na studium byly nemalé. Nakonec ale Jan Maria začal 
navštěvovat vyučování Charlese Balleyho, faráře v Écully. Ten se později stal jeho 
duchovním otcem a průvodcem na cestě ke kněžství. 
Potíží bylo však mnoho. Už se studiem. Jan Maria uměl číst, ale stěží psal. Jen velmi 
obtížně si osvojoval učení a latinská pravidla mu vůbec nešla do hlavy. Navíc byl 
povolán do armády. Narukoval, avšak posléze uprchl a skrýval se pod falešným 
jménem. V roce 1809 byl jako kandidát kněžství vojenské služby zproštěn. Svá studia 
ovšem musel na víc než rok přerušit. V okamžiku, kdy se mohl vrátit domů, zemřela 
jeho matka. Také kvůli otcovým hrozbám a týrání pro synovu dezerci bvla rodinná 
atmosféra jen těžko snesitelná. Jan Maria se nenechal odradit a pokračoval znovu ve 
studiích. V semináři v Lyonu byly jeho studijní výsledky zejména v teologii tak slabé, že 
začal vážně uvažovat o tom, že se kněžství vzdá. Nakonec vytrval a dne 13. srpna roku 
1815 dosáhl vytouženo cíle — byl vysvěcen na kněze. 
Nejdříve zastával místo kaplana v Éculle, pak se v roce 1818 stal farářem v Arsu. Jako 
kněz se cítil nevědomý a nehodný a neustále se svěřoval Božímu milosrdenství takový, 
jaký byl. Jeho zkušenost s Božím milosrdenstvím, která uzrála pod vedením Balleyho  
v Écully, pak vydala plody během jeho působení v Arsu. Ars byl v té době malou vesnicí, 
čítající 230 obyvatel, kde bylo pár chalup a kostel bez zvonice. Z hlediska náboženského 
a etického to nebylo místo z nejlepších. Odklon o křesťanství tam zanechával své 
temné následky. Nezájem o náboženství byl takový, že téměř nikdo v Arsu 
nezaznamenal příchod nového faráře. Ale Jan Maria si brzo získal důvěru díky své 
ochotě naslouchat problémům těch, s nimiž se setkával, a díky zájmu, jejž měl o jejich 
život. Přesto prožíval i období osamocenosti a úzkosti pod tíhou zodpovědnosti, kterou 
cítil za svěřené duše. Několikrát dokonce ztratil odvahu natolik, že žádal biskupa, aby 
byl přeložen jinam. Naposledy tak učinil jen dva týdny před svou smrtí v roce 1859.  
Jeho horlivost však nezůstala bez odezvy. Lidé pochopili, že ten malý nesmělý a trochu 
ošumělý muž je ve skutečnosti mužem Božím, jenž neustále bojuje o záchranu duší; 
nesmlouvavý při odstraňování zla a špatných návyků (rouhání, bezbožnosti, nedělní 
práce, opilství a bujarých tancovaček). 
 
         Dokončení na následující straně  
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DOKONČENÍ  
   Jeho apoštolské snažení při kázání, vyučování a výchově  
   mladých, jeho dobročinnost nebyly jen aktivitami na oko, ale 
   odrážely hlubokou lásku, která se vydává ostatním a sama se 
   neustále sytí modlitbou, pokáním a postem. Jak jinak by  
   vydržel všechnu únavu a námahu, již zakoušel, než díky  
   každodenní duchovní askezi? 
   To vše mělo posupně za následek narůstající zájem o jeho  
   osobu. Lidé z okolí i z ostatních částí Francie se začali sjíždět,  
   aby se vyzpovídali a „viděli světce“. Na začátku třicátých let 19. 
   století byly poutě do Arsu tak hojné, že bylo potřeba zřídit 
pravidelné zvláštní spoje a jízdenky s osmidenní platností, neboť ti, kteří se chtěli 
vyzpovídat, museli minimálně týden čekat, a to přesto, že od roku 1835 trávil farář téměř 
celý den ve zpovědnici (někdy déle než 15 hodin). 
 Takovouto neustálou obětí se život faráře z Arsu rychle strávil a on zemřel  
v pokoji dne 4. srpna roku 1859. Dne 31. května roku 1925 jej papež Pius XI. svatořečil  
a v roce 1929 byl prohlášen patronem všech farářů. 
                      -jb- 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI – MOTTO – NEBOJTE SE 
Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České 
republice přibližně jednou za 5 let - letos se koná v Olomouci. 
PRO KOHO 
Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve 
společenství mladých lidí. (Horní věková hranice neplatí pro kněze, řeholníky, řeholnice, 
spolupracovníky a výjimky na základě domluvy s Arci/Diecézním centrem pro mládež). 
KDY A KDE 
V Olomouci od 15. do 20. srpna 2017 - hlavní pódium: Korunní pevnůstka. 
ZA KOLIK 
950 Kč - zvýhodněná cena při přihlášení do 31. 5. a přijetí platby na účet do 12. 6.  
1 200 Kč - přihlášení do 30. 6. a přijetí platby do 14. 7.  
1 400 Kč - přihlášení později 
od 1 600 Kč - příspěvková cena na podporu setkání 
2 900 Kč - reálná cena 
PŘIHLÁŠENÍ 
Přihlašovat se můžeš přes elektronickou přihlášku. Přihláška je závazná. 
Na zadanou emailovou adresu Ti přijde potvrzovací email s ID kódem, který slouží jako 
variabilní nebo specifický symbol a k ověření stavu Tvé přihlášky. 
Stav své přihlášky si můžeš ověřit v záložce "Kontrola přihlášky" na této stránce. 
V případě změn vyplněných údajů po odeslání přihlášky kontaktuj A/DCM ve své diecézi. 
PROGRAM 
Program bude velmi pestrý a bohatý, takže si v něm může najít každý něco zajímavého: 
např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, kvalitní 
přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, 
skvělá hudba, sport, kreativní dílny,…  
Chystá se program i pro rodiny v sobotu 19. srpna 2017.                                                -ado- 
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FRYŠTÁCKÁ NOC KOSTELŮ 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

 

 

 

 

NOVÉ PASTORAČNÍ AKTIVITY VE FARNOSTI 
Od září chceme začít tyto nové aktivity: 

 Bohoslužbu pro děti předškolního a nižšího školního věku.  
 Budou ve středu od 17.00 (večerní v 18.15 pak již nebude).  
 Před ní od 16.30  bude scholička a schůzka ministrantů (začátečníků). 

 Přípravu na biřmování 
 pro mládež od 14 roků – cyklus dvouleté přípravy v rytmu setkávání 1x za 
 14 dnů, pro dospělé od 20 roků výše - cyklus jednoroční přípravy také v 
 rytmu setkávání 1x za 14 dnů. 

 Vzdělávání dospělých v křesťanské víře – intenzivní týdenní setkávání od 
října do května. 

 Katechumenát – příprava dospělých na křest, biřmování a slavení 
eucharistie. Také bude dvouletá, každotýdenní a začne jen tehdy, budou-li 
minimálně 3 vážní zájemci. 

Prosím o modlitbu za to všechno – především k Duchu Svatému, aby to bylo Boží 
dílo. Během prázdnin o tom mezi sebou hovořte nebo se mě na to zeptejte.  
Nejlépe v osobním setkání.  
A také se můžete, co týká aktivit 2 až 4, přihlašovat. 

Přesné dispozice ke všemu budou v zářijovém Farníčku - P. Josef Brtník 

 

V bohatém kulturním 
programu se představila 

řada účinkujích mj. mladý 
fryštácký varhaník  

Filip Krčma nebo zlínská 
skupina B.P.T. 

 



volno 

 

 

 

 

 

 

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, 
   tak jsme se vám – celá komunita – zase vrátili, lehce  
   osmahlí.  Prožili jsme týden na Znojemsku, v blízkosti  
   Národního parku Podyjí. Objevovali a obdivovali jsme krásu  
   přírody, nádherné město Znojmo, skvostný chrám sv.  
   Mikuláše (asi je to příbuzný toho našeho) a nejcennější  
   poklad – rotundu sv. Kateřiny s freskami z 11. století. A také  
   poklad Znojemska z pohledu vinařského, nejlepší vinici v  
   republice – Šobes, s ochutnávkou těch nejlepších vín z ní,  
   přímo na ní. A také nejznámější mariánské poutní místo  
   Znojemska – Hluboké Mašůvky. 
Tato naše „předochutnávka“ je pozváním pro vás všechny – od dětí až po dědečky a 
babičky, k prožití hezkých prázdnin, dovolených, poutí… s otevřenýma očima ke všem 
krásám kolem nás, s otevřeným srdcem k žasnutí a vděčnosti Bohu  
i lidem. Je až neuvěřitelné, kolik krás je na tak malém území naší vlasti. Bože, díky! 
 Také vám adresuji pozvání na cyrilometodějskou národní pouť na Velehrad. 
Bazilika se skví v plné kráse po dlouhých restaurátorských pracích, a kdo jste tam byli 
před rokem 2013, budete v úžasu i nad úplně novým vnějším areálem. Kdo tam 
budete, nezapomeňte děkovat za úžasný dar křesťanské víry, ale také prosit o její růst 
pro sebe, své nejbližší, pro naši farnost i celý náš národ. A také proste za nová povolání 
– kněžská, řeholní i do krásných manželství. Toto všechno náš národ moc potřebuje. 
Kdo tam nebudete moci býti, sledujte Koncert Dobré vůle v úterý večer, a poutní 
slavnost ve středu alespoň v televizi. 
 Všechnu mládež naší farnosti zvu i vysílám na celonárodní setkání mládeže  
v srpnu v Olomouci. Je to velká příležitost k hlubšímu poznání Boha i lidí i k zapálení se 
k šíření křesťanské víry v naší farnosti i šířeji. Nebuďte pohovkovou mládeží, jak papež 
František praví! 
 Milí bratři a sestry, všem vám do celých prázdnin a dovolených žehná 
            Váš otec Josef. 

AKTUALITA – NOVOKNĚZ P. JAN BERKA 
    Kněžské svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubnera přijal v  
    sobotu 24. června 2017 v olomoucké katedrále přerovský  
    rodák Jan Berka, který v uplynulém roce působil jako jáhen  
    na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Primiční mši  
    svatou slavil v přerovském kostele sv. Vavřince v   
    sobotu 1. července od 15.00. Jeho novým působištěm se  
    stává farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. 
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                                                                      KALENDÁRIUM PRÁZDNINY 2017 
ČERVENEC   
  2.7. 13. neděle v mezidobí 
  3.7. Svátek svatého Tomáše, apoštola   
  5.7. Slavnost svatých Cyrila a Metoděje 
  9.7. 14. neděle v mezidobí 
11.7. Svátek svatého Benedikta 
16.7. 15. neděle v mezidobí 
22.7. Památka svaté Marie Magdalény 
23.7. 16. neděle v mezidobí 
25.7. Svátek svatého Jakuba, apoštola 
26.7. Památka svatých Jáchyma a Anny 
29.7. Památka svaté Marty 
30.7. 17. neděle v mezidobí 
31.7. Památka svatého Ignáce z Loyoly 
SRPEN  
  1.8. Památka svatého Alfonsa z Liguori 
  4.8. Památka svatého Jana Vianneye    
  6.8. Svátek Proměnění Páně 
  8.8. Památka svatého Dominika 
10.8. Svátek svatého Vařince 
11.8. Památka svaté Kláry 
13.8. 19. neděle v mezidobí 
14.8. Památka svatého Maxmiliána Kolbeho 
15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
20.8. 20. neděle v mezidobí 
21.8. Památka svatého Pia X. 
22.8. Památka Panny Marie Královny 
24.8. Svátek svatého Bartoloměje 
27.8. 21. neděle v mezidobí 
28.8. Památka svatého Augustina 
29.8. Umučení svatého Jana Křitele 

 
STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              

Lépe státi za svým snopem, než za cizím mandelem   holandské 
Lépe je dvakrát se zeptat, než jednou zabloudit   latinské 
Lépe je udělat pozdě, než se vůbec nedát  do díla   latinské 
Líná ruka lehává na prázdném břiše    švédské 
Láska hory přenáší      české 
Lépe nezačít, než nedokončit     italské 
Láska je znovuzrození      latinské 
Manželství a makrony chutnají jen za tepla   italské 
Mlčením se ještě nikdo nepřeřekl     německé 
Miluj mne málo, miluj mne dlouho    anglické 
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Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KŘÍŽOVKA NA PRÁZDNINY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učitelka vyprávěla, že pralidé žili v jeskyních. Přihlásil se Jeník a povídá:  
„Já mám pratetu…dokončení v tajence….  
Vodorovně: A. Pokladna, směnečný ručitel, část střechy, slovenská číslovka. – B. I. DÍL 
TAJENKY.  Podnik v Sušici, neobuta. – C. Pranice, polibek, bodavý hmyz, struma (hovorově), 
město ve Francii. – D. Řeka v Peru, druh ořechu, stařena, bulharská měna, písmeno řecké 
abecedy. – E. Popěvek, cíl, žencova potřeba, Verdiho opera, stáří. – F. Obtížný hmyz, přísný 
mravokráce, severoafrický přístav, německy „clo“. – G. Mládě krávy, středověké samostříly, II. 
DÍL TAJENKY. – H. Podnik v Kolíně, výzva, planetka, zápisník. Svisle: 1. Pouliční prodavači tisku. 
– 2. Jméno herečky Vránové, vesnice. – 3. Vepřík, nemnoho. – 4. Značka přetlaku, školník na 
vysokých školách. – 5. Lékárna (hovorově). – 6. Druh výšivky, koupě. – 7. Starší značka 
pokrmového tuku, dětský pokrm. – 8. Španělská vychovatelka, hotel na vodě. –  
9. Opak pravé, noční pták. – 10. Persona, starořímská bohyně úrody. – 11. Části aut, 
mongolský rolník. – 12. Větná spojka, popínavá rostlina. – 13. Čas oběda. – 14. Strach, SPZ 
Zlína. – 15. Jméno primáře ze seriálu (Chudík), lehká tkanina z ostře kroucené příze. 16. Vysoké 
karty, nehluboko. – 17. Chlapeček. 
Nápověda: D. Ene, H. Isol, 10. Ops, 15. Voál 
                                   Připravil František Záloha 
Tajenka z minula: Všechno má svůj konec, i školní rok 

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 

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 VŽDY DO 20. DNE V MĚSÍCI          
VYŠLO 1. 7. 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 - PRÁZDNINY 2017 - ČÍSLO 162 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

O PRÁZDNINÁCH NÁS ČEKÁ POUŤ  
U SVATÉ ANNY V LUKOVSKÉM 
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