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SKRÝVAČKA NA ŘÍJEN 

RŮZNÍ ŽIVÍ TVOROVÉ (V ZÁVORCE POČET SKRYTÝCH) 

Maso kolibříka černá, jakmile se začne vařit (3) 
Sedlák osel pole vikou (3) 
Pan Včelařík a pan Novosad měli známou chatu nedaleko márnice (3) 
Násobilku mě učili pan učitel Klos a Vrána (4) 
Básníka Prokeše a spisovatele Vokouna zatkli policejní úředníci (4) 
Kolo u chaty nenechávej (1) 
Beseda televize udělala malým divákům radost (4) 
Preisova role vyzněla vcelku na výbornou (3) 
Servírka na Radhošti kasírovala chybně a zavinila manko za stovky (5) 
Na přelézajícího Luboše spadla skoro metráková hradba (3) 
V Počáplech a Kačerově jsou marnotratní lidé (3) 
Budeš vábit toho vdovce nebo někoho u tramvaje (3) 
Do Litomyšle pozvali pana Komárka na poslední  
představení hry Práče  (4) 
Smutné je, že končíš nekvalitním ohodnocením (2) 
Eliška Kostková drala peří a zpívala si celý den (4) 
Věra Cekotová dělala sice kuchařku, ale byla samouk (3) 
Jan Hus a Jan Roháč se znali od malička (3) 
Zaber a neulívej se jako zamilovaný (2) 
Malý capart poskakoval jako zajíc (3) 
Pan Vrkoč kašlal, ale kapesník nepoužíval (2) 
*** 
Příklad: (viz tučně vyznačená písmena) 

Maso kolibříka černá, jakmile se začne vařit (3) 

           kolibřík 
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FARNÍ POUŤ NA SVATÝ 

    HOSTÝN SE VYDAŘILA… 

mailto:farnicek@post.cz
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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, 
    dnes, když berete Farníček do svých rukou, je pro  
    naši farnost neděle po prvním pátku nedělí Božího  
    slova. Co to znamená? To, že si chceme více  
    uvědomit, že díky tomu, že k nám Bůh mluví, tak ho  
    můžeme poznávat a mít s ním vztah. K tomu nám  
    má pomoci letáček Nedělní liturgie, který si  
    můžete vzít týden dopředu, pak společná četba v  
    první pátek na faře a domácí četba nedělních  
    úryvků, především evangelia v rodinách.  
Svatý Jeroným, jeden z církevních otců a asi největší znalec Písma své doby (4.-5. 
století), jeho překladatel z pověření papeže sv. Damase z hebrejštiny a řečtiny do latiny 
nám říká: „Neznalost Písma je neznalostí Krista.“ Znám velkou řadu lidí, kteří ho čtou 
denně. Kdy se mezi ně zařadíme? V boční (betlémské) kapli je na stolečku velký výběr 
Biblí a také knížečka Evangelium na každý den. Takže „vezmi a čti, vezmi a čti“ tato 
výzva, kterou zaslechl svatý Augustin, dovršila jeho obrácení. 
Druhá věc: Dnes v 18:00 na faře začíná příprava mládeže na biřmování. Vedou je  
z mého pověření spolubratři Jakub Švanda, Jožka Klinkovský a přizvaný biřmovaný laik 
Jenda Görig mladší. Zatím je přihlášeno 14 lidí. Můžete přijít i další, ještě nepřihlášení. 
A poupravuji věk přihlášených do kategorie mládeže. Je od 14 do 20 roků.  
A vyzývám i dospělé od 20 do 70 roků (i více) k přihlášení se k přípravě u mne. Bude to 
spojené se vzděláváním dospělých ve víře („univerzita třetího věku“ :) První setkání 
bude na faře v katechetické místnosti v úterý 24. 10. v 19:00. Těším se na vás! 
Další věc je výuka náboženství. Ta je od první do deváté třídy. Probíhá ve škole  
(1.-3. třída) a na faře (4.-9. třída). Rozvrh je na vývěsce v předsíňce kostela i venku na 
kostele. Děti je stále možné přihlašovat. Chybí stále hodně dětí ze čtvrté třídy, které 
byly letos u prvního svatého přijímání. Výuka ve víře trvá celý život, jak je to patrné 
z předchozího textu. 
A poslední věc: Modleme se za ty, kdo nám vládnou i za dobrou volbu našich zástupců 
ve sněmovně a v lednu příštího roku do role prezidenta našeho národa. Vybízel jsem 
k tomu o naší pouti o slavnosti svatého Václava na Hostýn slovy papeže Františka 
z článku Modlitba za vládce ze zadní strany KT 39. Za obrácení naší farnosti a našeho 
národa doporučuji denní modlitbu růžence v kostele a alespoň jednoho desátku 
v rodině. Před 100 roky k tomu intenzivně vybízela Panna Maria ve Fatimě. 
Uposlechněme sto let znějící výzvu a za ty, kteří nám vládnou a za ty, které budeme 
volit se modleme denně modlitbu za národ 034 a dvě sloky svatováclavského chorálu. 
Obojí je v kancionálu i na lístečcích vzadu v kostele. 

 
Bratři a sestry, počítám s vaší spoluodpovědností za naši farnost i národ  

a všem vám ze srdce žehnám. 
 

Váš otec Josef. 
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                                                                              KALENDÁRIUM ŘÍJEN 2017 
  
  1.10. 26. neděle v mezidobí 
  2.10. Památka svatých andělů strážných   
  4.10. Památka svatého Františka z Assisi 
  8.10. 27. neděle v mezidobí 
15.10. 28. neděle v mezidobí 
17.10. Památka svatého Ignáce z Antiochie 
18.10. Svátek svatého Lukáše, evangelisty 
22.10. 29. neděle v mezidobí 
28.10. Svátek svatých Šimona a Judy 
29.10. 30. neděle v mezidobí 
 
 

 
POZVÁNKA NA BISKUPSKÉ SVĚCENÍ 

    Arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner   
    s vděčností Bohu oznamuje, že papežem Františkem  
    byli pro Olomouckou arcidiecézi jmenováni dva noví  
    pomocní biskupové Mons. Mgr. Antonín Basler   
    a Mons. Mgr. Josef Nuzík. 
    Biskupské svěcení přijmou v sobotu 14. října 2017  
    v 10 hodin v Katedrále svatého Václava   
    v Olomouci. Pokud máte zájem zúčastnit se této  
    slavnosti, bude vypraven autobus ze Štípy, který  
    pojede přes Fryšták v 7.30.     
    Přijměte i Vy pozvání na tuto slavnost a zůstávejte  
    v modlitbách za naše nové biskupy. 

 

 
STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              

 
Máš-li příjmy početné, měj i srdce šlechetné   české 
Moudřejší ustoupí      české 
Mezi slepými i jednooký králem     latinské 
Mráz – pán krutých krás      ruské 
Málo platné ploty, přes které se leze    české 
Mír je nejlepší z toho, co člověk má    latinské 
Mladík se má připravovat, stařec užívat    latinské 
Mládí nekoupíš, stáří neprodáš     české 
Mladí ptáci se učí zpívat od starých    české 
Milejším se stane milé, když se dříve okusí    latinské 
 
 

 

 

 



DOPLNIT 

 

 

DOPL 
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DOKONČENÍ  
Vyhledal Notburgu v Ebenu, vyprosil si její souhlas a po smluvení se s jejím hospodářem ji 
přivedl zpět na Rattenberg. Zde ji svěřil správu hospodářství. Oženil se s Markétou  
z Hoheneggu, která si Notburgy vážila. Ta s nimi žila až do smrti a pomáhala jim s 
výchovou dětí. Pohřbená byla v Ebenu.  
Jako důvod se uvádí, že ji tam dle přání odvezlo spřežení bez vozky, které se zastavilo u 
její oblíbené kaple sv. Ruperta. V roce 1434 zde byl postaven chrám, který byl zasvěcen 
této služce. V roce 1718 byly její ostatky údajně se svolením papeže přeneseny do 
chrámu. Její kult byl 27. 3. 1862 potvrzen papežem Piem IX.  
a v následujícím roce schváleno jeho šíření, údajně ještě omezené. Nešlo sice  
o kanonizaci, jak ji známe dnes, ale v martyrologiu má uvedený titul svatá. 
Svatá Notburga je patronkou zemědělců, sloužících; vzývána za šťastný porod, při všech 
těžkých situacích v zemědělství a onemocnění dobytka. 
Jejími atributy jsou almužna, džbán, chleby, klasy, služka, srp a svátek je připomínán 
14. září. 

MODLITBA KE SVATÉ NOTBURZE 
Zamyslím se, nakolik v životě uplatňuji přednost života s Bohem a pro něho, a  
stanovím si zásady ke zlepšení. 
Bože, Tys nám zjevil, že láska k Tobě a k bližnímu je naplněním všech Tvých přikázání; 
pomáhej nám, abychom jako svatá Notburga ochotně prokazovali milosrdenství, a tak 
patřili mezi ty, kdo vejdou do tvého království. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
                              Amen. 
                           - pn- 

KNIHA - RICHARD ROHR – STÁT SE MOUDRÝM MUŽEM 
Autor dovede oslovit a zaujmout muže po celém světě svými pronikavými úvahami  
o křesťanském zrání mužů uprostřed společnosti, která se žene za hodnotami, jež člověka 
nemohou naplnit, uspokojit, připravit na chvíle krizí a zkoušek. Jedná se o rozsáhle 
přepracovanou knihu Cesta divokého muže, která u nás vyšla před 5 lety  
a oslovila široký okruh mužů v jejich hledání mužské identity a spirituality. Rohrovo dílo 
zraje jako dobré víno a tato kniha přináší řadu nových hlubokých podnětů (zvláště v nově 
zařazených kapitolách) všem, kdo jsou na cestě.   
(Knihu si můžete zakoupit i u otce J. Brtníka - je vystavena vzadu v kostele) 
 
O AUTOROVI - FRANTIŠKÁNSKÝ KAZATEL A SPISOVATEL. 
V roce 1961 vstoupil do františkánského řádu. Vystudoval teologii ve františkánském 
semináři a v roce 1970 byl vysvěcen na kněze. V roce 1971 založil rodinnou komunitu 
New Jerusalem v Cincinnati, ve státě Ohio. Je jedním ze zakladatelů charizmatické obnovy 
v USA, v současnosti se již tímto směrem neangažuje. Dnes je Richard Rohr mezinárodně 
známý kazatel a vedoucí exercicií. V roce 1986 založil Centrum pro akci a kontemplaci  
v Albuquerque v americkém státě Nové Mexiko.  
V současné době žije poblíž františkánské komunity v Albuquerque a dělí svůj čas mezi 
místní službu, kázání a vyučování na všech kontinentech.  
Znám je zejména díky svým početným video i audio nosičům, které vydává již od 
sedmdesátých let....                  -pn- 
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        NABÍDKA PASTORAČNÍCH AKTIVIT  
PŘÍPRAVA DĚTÍ S RODIČI NA PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ 
Rodiče mají být svým dětem prvními svědky víry slovem i životem. Proto jim patří úkol  
i výsada připravit své děti k prvnímu setkání s Bohem, milosrdným Otcem ve svátosti 
smíření a s Ježíšem Kristem v eucharistii - ve svátém přijímání. Podle směrnic biskupské 
konference pro katechezi se předpokládá předchozí náboženská výuka ve škole nebo ve 
farnosti. Učebnice třetí třídy má zaměření k přípravě na tyto dvě svátosti. Tím je 
prakticky určen věk dítěte. Výjimky jsou možné po osobní domluvě s farářem. Příprava 
bude mít dvě fáze. První budou setkání jednoho z rodičů  
s farářem, která budou jednou za měsíc v pondělí večer. První setkání bude 6. 11.  
v 19.00 ve farním sále. Druhá fáze bude blízká příprava rodičů s dětmi ve středu po 
bohoslužbě pro děti. Ta začne dva měsíce před slavností prvního svátého přijímání, 
které bude v neděli 22. 4. 2018 v l0.00. 
 
KATECHUMENÁT 
Katechumenát je příprava nepokřtěných dospělých na přijetí svátosti křtu, biřmování  
a eucharistie a tím samozřejmě také ke křesťanskému způsobu života. Také se mohou 
přidat i ti, kteří byli jako děti pokřtěni, ale nebyli vedení k životu z víry v Ježíše Krista  
a chtěli by vstoupit s ním do vztahu i svátostným způsobem skrze svátost smíření  
a eucharistii. Přihlásit se můžete osobně u faráře Josefa Brtníka. První setkání nově 
přihlášených mělo již být, ale ještě nebylo, protože zatím je přihlášena jen jedna osoba. 
Podmínka k začátku jsou alespoň 3 osoby. 
                                P. Josef Brtník 

               
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    NOVÁ DĚTSKÁ SCHOLA 

Je ti 5-9 let? 
Rád/ráda zpíváš? Chceš poznat nové kamarády? 

Přidej se k nám. 
Zakládáme novou dětskou scholu. 
Kdy bude? V pátek 14.45 – 15:15 

Začínáme 27. 10. 2017 
Vedoucí: Marie Vajďáková a Klára Zelinková 

Přihlásit tě můžou i rodiče na e-mailu: scholafrystak@centrum.cz 
 

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 

DOPLNITdopln 
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FARNÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN 
Na svátek svatého Václava (28. září) a zároveň v den připomínky 90. let od příchodu 
salesiánů do Fryštáku se uskutečnila pouť naší farnosti na Svatý Hostýn. Letos jsme 
přesunuli původně letní termín až na svátek svatého Václava (byl zároveň státní svátek  
a tudíž bylo volno). Už tradičně jsme sešli na fryštáckém náměstí Míru, kam pro všechny 
poutníky přijely dva autobusy, které se nakonec téměř zaplnily. Po příjezdu na Svatý 
Hostýn už na poutníky čekala Fryštácká Javořina, a za zpěv známých mariánských písní  
Fryštačané vyšli k poutnímu chrámu. Tam už byli i další poutníci, kteří se brzy ráno vydali 
na Svatý Hostýn po svých. Slavnostní mši svatou celebroval otec Josef Brtník a s ním  
i další dva kněží (jeden z farnosti Dětmarovice – P. Marcel Puvák). V promluvě otec Josef 
připomenul důležitost právě tohoto svátku – patrona české země svatého Václava. Chrám 
byl zaplněný do posledního místa. Po skončení mše svaté si mohli poutníci, ale i všichni 
ostatní poslechnout krátký koncert Fryštácké Javořiny, která zahrála na schodech před 
kostelem několik známých melodií. Nádherné slunečné počasí korunovalo krásně prožitý 
den pod ochranou Panny Marie Svatohostýnské. Bylo nám tu všem moc dobře. Velký dík 
patří všem organizátorům, ale i Vám, kteří jste společně s námi putovali na Svatý Hostýn.                               -pn- 
                  -pn- 
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SVĚTEC MĚSÍCE – SVATÁ NOTBURGA 

Narodila se roku 1265 v Rattenbergu v Tyrolích na území Rakouska.  
Rodiče žili v chudobě, i když měli malé hospodářství a otec ovládal kloboučnické 
řemeslo. V rodině panovala křesťanská výchova a Notburga byla od dětství vedena  
k poctivé práci, ke zbožnosti a k dalším ctnostem. V tiché, nenáročné rodině si osvojila 
poslušnost, pokoru a vlídný postoj ke všem lidem. Proto se v obci stala brzy oblíbenou. 
V 18 letech, údajně po smrti rodičů, vstoupila do služby na blízkém hradě pánů  
z Rattenbergu. Hrabě Jindřich I. i jeho manželka si zbožné služky vážili a píše se i o jejich 
laskavosti. Notburga měla srdce plné milosrdné lásky k chudým a vždy jim rozdala, co 
na sobě ušetřila. Časem jí bylo svěřeno určité hospodaření na hradě a dovoleno 
rozdělovat přebytky jídla po stolování mezi chudé. Dobrá služka přitom rozdávala i co 
sama vydělala. K almužnám přidávala s láskou i zbožná napomenutí. Po šesti letech 
však šlechetný hrabě zemřel a brzy ho následovala i jeho žena. Jejich úmrtím končilo na 
hradě příjemné období. 
Mladý Jindřich II. nedal na rady své matky a nepozoroval, že práce Nortburgy 
spojovaná s modlitbou a milosrdnými skutky přináší požehnání. Nechal se ovlivňovat 
svou manželkou Otýlií, která byla ženou tvrdého srdce. Na Notburgu byla zlá a ukládala 
jí těžké a zbytečné práce. Zbytky, které dříve dostávali žebráci, z jejího rozkazu musely 
být všechny házeny prasatům. Notburga se proto postila a chudým nosila z vlastního 
přídělu. Otýlie se to dozvěděla, popudila Jindřicha II. proti služce a ten prý ji zastihl  
s pokrmy v zástěře na cestě k chudým. Po nařízení "otevřít zástěru!" mladý hrabě podle 
legendy viděl jen třísky a louh. Nechal Nortburgu pokračovat v její cestě a Otýlii 
poinformoval o výsledku své kontroly. Služka po návratu zakusila zlobu své paní, která 
jí vyčítala zesměšnění Jindřicha II. a dala jí výpověď ze služby. Nortburga zachovávala 
při všech křivdách klid a nenechala se vydráždit ani k odvetným myšlenkám. Svědčí  
o tom skutky lásky při náhlém závažném onemocnění Otýlie. Trpělivě ji s laskavostí 
ošetřovala, modlila se za ni a před smrtí ji přivedla k přijetí svátostí. Pak teprve opustila 
hrad. 
Odešla do služby k statkáři v Ebenu, od něhož si vyžádala příslib, že "po klekání," 
kterým začíná sváteční den, nebude muset již konat žádné práce a bude se moci 
věnovat modlitbě. Přesto po určitém čase došlo k tomu, že v době žní statkář nařídil 
dožnutí zbývající části pole a Notburze bránil odejít na modlitby do kaple sv. Ruperta. 
Ta, podle legendy, pozvedla srp a řekla: "Bůh budiž soudcem mezi mnou a tebou!" 
Načež její ruka zanechala srp, navzdory přitažlivosti, viset ve vzduchu. Zpráva o tom, že 
zavěsila srp a odešla na modlitby, se později uchovávala na desce v jí zasvěceném 
kostele a srp se stal jejím hlavním atributem. 
Notburga dál věrně sloužila. Ač prý neuměla psát ani číst v učených knihách, ovládala 
čtení v přírodě a poznávala z ní mnohé hluboké pravdy o Bohu. Před něj při rozjímání 
předstupovala s otevřeným a kajícím srdcem a chválila ho za jeho dobrotu. 
Zatím se situace na Rattenbergu změnila. Jindřich II. se dostal do války proti vlastnímu 
bratru a zchudnutí se všemi bolestmi, které způsobila válka, považoval jako trest za 
provinění, kterých se s Otýlií kvůli lakomství dopouštěl. Rozhodl se začít nový život  
s novou manželkou a postrádal služku, s níž odešlo z domu požehnání. 

    Dokončení na následující straně     
 
 

 

 

 

 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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SVATÁ NOTBURGO, ORODUJ ZA NÁS! 
   Svatá Notburga se narodila roku 1265 v tyrolském   
   Rottenbergu severovýchodně od Innsbrucku. Zemřela 14.  
   září 1313. Papež Pius IX. ji 27. května 1862 svatořečil. Jejím  
   jménem je dokonce pojmenována i planetka 626,  kterou v  
   roce 1907 objevil německý astronom August Kopff. 
   V časopise „Světlo“, v čísle 36 je článek na straně 8-9 o této  
   svaté ženě. Po přečtení tohoto článku o jejím životě, jsem si  
   uvědomil, že její obraz máme i v našem kostele.  Obraz je  
   umístěn nad předním bočním oltářem na levé straně. 
   Na obraze je zachyceno i jedno znamení. Je zde namalován  
   malý zářící srp. Od mládí jsem přemýšlel, co tento výjev má  
   znázorňovat. Nikdo mi to nedovedl objasnit. Dokonce ani P.  
   Alois Piják. Po přečtení článku ve “Světle” jsem to pochopil. 
Svatá Notburga pracovala v době žní u statkáře při sečení obilí. Statkář chtěl, 
aby žně byly brzy dokončeny, tak nařídil, aby se pracovalo i po večerním sobotním 
Anděl Páně. Notburga se chtěla jít modlit do kaple, ale modlitbu měla odložit na 
později. Přela se se statkářem, ale on ustoupit nehodlal. Notburga prý zvedla srp do 
výše a pravila: „ Ať nás rozsoudí Bůh! Jestli srp zůstane viset, bude to znamení, že se 
mám jít modlit, jestli spadne na zem, mám pokračovat v práci.“Pustila srp a ten zůstal 
viset ve vzduchu. Všichni včetně statkáře padli na kolena a Notburga pak odešla do 
kaple sv. Ruperta k modlitbě. 

Všem doporučuji přečíst si celý článek v časopise „Světlo“. 
  -jd- 

Farníček se o osud svaté Notburgy take zajímal, a tak si v naší pravidelné rubrice  
Svatí měsíce můžete tentokrát přečíst o této (u nás ne moc známé) světici. 

 

 
PŘIPOMÍNKA PŘÍCHODU SALESIÁNŮ DO NAŠÍ ZEMĚ 

      
    Ve čtvrtek 28. září jsme se zúčastnili setkání  
    s hlavním představeným salesiánů Angelem  
    Fernándézem Artimem u příležitosti 90.   
    výročí příchodu salesiánů do České   
    republiky. Setkání se konalo v Brně v   
    Žabovřeskách a na programu byly    
    workshopy zaměřené na 4 pilíře    
    salesiánského díla (škola, kostel, domov    
    a hřiště), fotbalový turnaj, čajovna,   
    přednáška a hlavně se bavit. Vrcholem   
    celého dne byla mše svatá, na které složili   
    věčné sliby salesiáni Kuba Švanda (který je   
    v současné době ve fryštáckém DISu)   
    a Jan Fojtů.                                             Adéla a Ondra 
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VÝZVA BISKUPŮ PŘED VOLBAMI 
Čeští a moravští biskupové vydali před volbami do Poslanecké sněmovny  

společné prohlášení. 
 
„Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu, našem Pánu, obracíme se na Vás v době 
blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží 
přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost 
kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou 
skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec 
zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným 
křesťanským postojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili! 
A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů: 
Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je 
naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po 
změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna za 
každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a 
veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré 
podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco 
smysluplného budují. Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. 
Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno jako špatné, není 
dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky 
o něj pečovat, než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a 
„kácení", ale kteří se snaží o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné. 
Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji 
nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme 
ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi 
dlouhodobě. Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně 
utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně 
si pomáhat je v zájmu nás všech.  
A jakožto lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i 
národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení, koho volit, ale za průběh a vý-
sledek parlamentních voleb se i modleme. 

 
 Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i 

jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na 
tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry! 

 
 Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách 

převezmou zodpovědnost." 
 
 

ČEŠTÍ A MORAVŠTÍ BISKUPOVÉ 
 
 
 
 

 

 



volnivol 
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MULTIŽÁNROVÝ KŘESŤANSKÝ FESTIVAL  
CAMPFEST A UNITED 2017 – SÍLA SVĚDECTVÍ 
Stále více mladých křesťanů se účastní v létě různých křesťanských multižánrových 
festivalů. Využil jsem letos příležitosti a dvou z nich jsem se sám účastnil. 
Ze zkušenosti už vím, že je to pro mladé velká příležitost se setkat s živou vírou a s 
Tím, který je naší nadějí, s živým Bohem. 
Poslechněte si svědectví jedné z účastnic těchto festivalů: 
Drazí přátelé, chtěla bych se s vámi podělit o svědectví z letošního Campfestu. Pro ty co 
neví, jedná se o multižánrový křesťanský festival, který je pořádán každým rokem na 
Slovensku v Králové Lehotě a bývá plný řečníků, modliteb, chval a hlavně Boží 
přítomnosti. Na žádném jiném místě jsem si ještě neuvědomovala tolik Boží 
přítomnost, jako právě tady. Letos jsem jela na Campfest už po třetí, i přes to, že mám 
skoliózu páteře, kvůli které jsem od 1. třídy nosila korzet a takový nápor mi nedělá 
zrovna nejlíp, ale vždycky jsem si odtamtud odnesla spousty krásných zážitků, i když 
mě pak bolela záda. Letos jsem si chtěla Campfest pořádně užít, protože příštím rokem 
maturuji a netuším, jestli budu mít ještě čas si tam zajet. Campfest začínal ve čtvrtek a 
končil v neděli ráno. Představte si, že i přes obrovskou únavu jsem ve čtvrtek vydržela 
být na celém hlavním programu a usnula jsem až kolem druhé hodiny ranní. V pátek 
jsem vstala asi o půl osmé a zůstala celičký den na programech. Ráno to byly nějaké 
modlitby a chvály a odpoledne řečníci a koncerty. Do toho se strhl pořádný liják, tak 
jsem se radovala, že jsem pod střechou. Záhy jsem zjistila, že nám nateklo do stanu a z 
toho důvodu jsme ho musely s kamarádkou vysušit a najednou nastal večer a já 
pospíchala na hlavní program, na kterém jsem opět vydržela až do konce. Dobře si 
vzpomínám slova lékaře, když jsem se před ním zmínila, že chci jít na festival: "Hlavně 
hodně odpočívej a nepřepínej se!" A co já dělala? Pravý opak! Není divu, že když jsem 
si pak šla lehnout, bolelo mě celé tělo a ze všeho nejvíce právě záda. Skoro celou noc 
jsem probrečela a ráno nebyla schopná se pohnout. Kamarádka mi poradila, ať si chvíli 
odpočinu a pak zajdu do poradenského centra za někým, kdo má dar modlitby za 
uzdravení. Na něčem podobném jsem byla i minulý rok na Unitedu, který se konal ve 
Vsetíně. Řekla jsem si, že ze zbytku programu stejně už nebudu nic mít, tak zajdu aspoň 
za těmi poradci. Neměla jsem ani chuť k jídlu, tak jsem byla pořádně zesláblá, ale přes 
to všechno se mě nějakým způsobem podařilo dostat do poradenského centra. Tam 
jsem vyhledala jednoho pána, který by mi mohl pomoci s mým problémem. Zavolal si 
ještě kamaráda a já jim řekla, co mě trápí, že mám od mala skoliózu páteře, šelest na 
srdci a teď se k tomu přidaly ještě bolesti z únavy. Oni se společně se za mě modlili y a 
prosili, za mé uzdravení. Netrvalo to déle jak pět minut a potom mi položili 
jednoduchou otázku: "Jak ti je?", na kterou jsem ale nedokázala odpovědět, tak jak 
bych chtěla, protože ten pocit se nedal popsat. Jako by ze mě spadl velký těžký kámen. 

Tak jsem jen řekla: "Dobře, už mě nic nebolí." Oni se usmáli a pověděli: "Tak teď už jen 
děkuj Bohu za uzdravení." Já jsem odtamtud rozradostněně vyběhla a všem sdělila tu 
úžasnou zprávu a zároveň mohla jít na zbytek programu. Je až neuvěřitelné, jaké 
zázraky pro nás Bůh dělá. V následujících dnech jsem na sobě pozorovala, že je všechno 
jinak. Při větší zátěži mě záda tolik nebolela a to je úžasné! Nemohla jsem se dočkat, co 
mi na tu páteř řekne doktor, až k němu pojedu.  
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DOKONČENÍ 
Byla jsem za ním před několika dny a řekl, že je to o stupeň lepší a že uděláme takový 
pokus - úplně mi vysadí korzet -  a uvidíme, jak to bude za půl roku vypadat. Já věřím, 
že mě Bůh pomáhá s uzdravením a jsem moc vděčná, že mi je stále nablízku. 
Samozřejmě, že mě záda ještě občas zabolí, třeba po praxi, to je pochopitelné, ale když 
to srovnám, jak to bylo třeba před pěti lety, tak je to obrovský pokrok. Každý den 
děkuji Bohu za to, že je stále se mnou a posílám vám toto povzbuzení - síla modlitby je 
velká a i když nám Bůh někdy neodpovídá, tak to neznamená, že nás neslyší.  
Asi ještě není správná doba na splnění naší prosby.                                         -připravil lk- 

 

 
KONFERENCE O EVANGELIZACI V OLOMOUCI  
(REGIONÁLNÍ CENTRUM JEREMENKOVA 40B)  

10.-11. 11. 2017  
„Církev existuje, aby evangelizovala“ Papež Pavel VI. 
Konference je určena všem, kteří touží druhým lidem dopřát poznání Ježíše a chtějí se 
inspirovat zkušenostmi s evangelizací od jiných křesťanů.  
Chce být povzbuzením a inspirací na cestě evangelizace a také místem, kde se budeme 
za evangelizaci i za to co, jí brání, modlit.  
Pozvání přijalo mnoho zajímavých přednášejících. V programu se také představí různé 
evangelizační metody a školy, jako např.: Kurzy alfa, Farní evangelizační buňky, Škola 
křesťanského života a evangelizace a další. 
Konference je velmi dobře přijata olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, 
který věří, že může přispět k novému evangelizačnímu elánu v diecézi a také k obnově 
místní církve. Na konferenci přijal pozvání také plzeňský biskup Tomáš Holub.  
Dalšími přednášejícími budou Otto Neubauer z Komunity Emmauel z Vídně, který již 
začátkem devadesátých let vedl mezinárodní evangelizační školu a první komunitní 
misie nového stylu v Německu a Rakousku. Dnes vede Akademii pro dialog a 
evangelizaci ve Vídni. Je blízkým spolupracovníkem kardinála Schönborna.  
Mezi přednášejícími je také sr. Veronika Barátová, která je v současnosti přestavenou 
Komunity Blahoslavenství na Slovensku a dál se věnuje formaci a přednáškové činnosti. 
P. Ján Buc ze Slovenska, bývalý ředitel TV LUX, je nyní 12. rokem předsedou Sdružení 
křesťanských společenství mládeže. Věnuje se službě mladým a různým evangelizačním 
projektům na Slovensku (např. Godzone). 
V pátek večer 10. 11. od 20 do 22 hodin bude večer chval a svědectví v Olomoucké 
katedrále s Lámačskými chválami ze Slovenska. 
V loňském roce proběhla první Konference o evangelizaci ve Zlíně, která ze svědectví 
bratří a sester z různých koutů naší země nese první ovoce. Pro mnohé byla konkrétní 
inspirací, jak vykročit na cestu evangelizace nebo povzbuzením k vytrvalosti a hledání 
nových cest k dnešním lidem. 

Informace o konferenci naleznete na stránkách 
http://www.credonadacnifond.cz 

.                                         -připravil lk- 
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prosili, za mé uzdravení. Netrvalo to déle jak pět minut a potom mi položili 
jednoduchou otázku: "Jak ti je?", na kterou jsem ale nedokázala odpovědět, tak jak 
bych chtěla, protože ten pocit se nedal popsat. Jako by ze mě spadl velký těžký kámen. 

Tak jsem jen řekla: "Dobře, už mě nic nebolí." Oni se usmáli a pověděli: "Tak teď už jen 
děkuj Bohu za uzdravení." Já jsem odtamtud rozradostněně vyběhla a všem sdělila tu 
úžasnou zprávu a zároveň mohla jít na zbytek programu. Je až neuvěřitelné, jaké 
zázraky pro nás Bůh dělá. V následujících dnech jsem na sobě pozorovala, že je všechno 
jinak. Při větší zátěži mě záda tolik nebolela a to je úžasné! Nemohla jsem se dočkat, co 
mi na tu páteř řekne doktor, až k němu pojedu.  
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DOKONČENÍ 
Byla jsem za ním před několika dny a řekl, že je to o stupeň lepší a že uděláme takový 
pokus - úplně mi vysadí korzet -  a uvidíme, jak to bude za půl roku vypadat. Já věřím, 
že mě Bůh pomáhá s uzdravením a jsem moc vděčná, že mi je stále nablízku. 
Samozřejmě, že mě záda ještě občas zabolí, třeba po praxi, to je pochopitelné, ale když 
to srovnám, jak to bylo třeba před pěti lety, tak je to obrovský pokrok. Každý den 
děkuji Bohu za to, že je stále se mnou a posílám vám toto povzbuzení - síla modlitby je 
velká a i když nám Bůh někdy neodpovídá, tak to neznamená, že nás neslyší.  
Asi ještě není správná doba na splnění naší prosby.                                         -připravil lk- 

 

 
KONFERENCE O EVANGELIZACI V OLOMOUCI  
(REGIONÁLNÍ CENTRUM JEREMENKOVA 40B)  

10.-11. 11. 2017  
„Církev existuje, aby evangelizovala“ Papež Pavel VI. 
Konference je určena všem, kteří touží druhým lidem dopřát poznání Ježíše a chtějí se 
inspirovat zkušenostmi s evangelizací od jiných křesťanů.  
Chce být povzbuzením a inspirací na cestě evangelizace a také místem, kde se budeme 
za evangelizaci i za to co, jí brání, modlit.  
Pozvání přijalo mnoho zajímavých přednášejících. V programu se také představí různé 
evangelizační metody a školy, jako např.: Kurzy alfa, Farní evangelizační buňky, Škola 
křesťanského života a evangelizace a další. 
Konference je velmi dobře přijata olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, 
který věří, že může přispět k novému evangelizačnímu elánu v diecézi a také k obnově 
místní církve. Na konferenci přijal pozvání také plzeňský biskup Tomáš Holub.  
Dalšími přednášejícími budou Otto Neubauer z Komunity Emmauel z Vídně, který již 
začátkem devadesátých let vedl mezinárodní evangelizační školu a první komunitní 
misie nového stylu v Německu a Rakousku. Dnes vede Akademii pro dialog a 
evangelizaci ve Vídni. Je blízkým spolupracovníkem kardinála Schönborna.  
Mezi přednášejícími je také sr. Veronika Barátová, která je v současnosti přestavenou 
Komunity Blahoslavenství na Slovensku a dál se věnuje formaci a přednáškové činnosti. 
P. Ján Buc ze Slovenska, bývalý ředitel TV LUX, je nyní 12. rokem předsedou Sdružení 
křesťanských společenství mládeže. Věnuje se službě mladým a různým evangelizačním 
projektům na Slovensku (např. Godzone). 
V pátek večer 10. 11. od 20 do 22 hodin bude večer chval a svědectví v Olomoucké 
katedrále s Lámačskými chválami ze Slovenska. 
V loňském roce proběhla první Konference o evangelizaci ve Zlíně, která ze svědectví 
bratří a sester z různých koutů naší země nese první ovoce. Pro mnohé byla konkrétní 
inspirací, jak vykročit na cestu evangelizace nebo povzbuzením k vytrvalosti a hledání 
nových cest k dnešním lidem. 

Informace o konferenci naleznete na stránkách 
http://www.credonadacnifond.cz 

.                                         -připravil lk- 
 
 
 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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SVATÁ NOTBURGO, ORODUJ ZA NÁS! 
   Svatá Notburga se narodila roku 1265 v tyrolském   
   Rottenbergu severovýchodně od Innsbrucku. Zemřela 14.  
   září 1313. Papež Pius IX. ji 27. května 1862 svatořečil. Jejím  
   jménem je dokonce pojmenována i planetka 626,  kterou v  
   roce 1907 objevil německý astronom August Kopff. 
   V časopise „Světlo“, v čísle 36 je článek na straně 8-9 o této  
   svaté ženě. Po přečtení tohoto článku o jejím životě, jsem si  
   uvědomil, že její obraz máme i v našem kostele.  Obraz je  
   umístěn nad předním bočním oltářem na levé straně. 
   Na obraze je zachyceno i jedno znamení. Je zde namalován  
   malý zářící srp. Od mládí jsem přemýšlel, co tento výjev má  
   znázorňovat. Nikdo mi to nedovedl objasnit. Dokonce ani P.  
   Alois Piják. Po přečtení článku ve “Světle” jsem to pochopil. 
Svatá Notburga pracovala v době žní u statkáře při sečení obilí. Statkář chtěl, 
aby žně byly brzy dokončeny, tak nařídil, aby se pracovalo i po večerním sobotním 
Anděl Páně. Notburga se chtěla jít modlit do kaple, ale modlitbu měla odložit na 
později. Přela se se statkářem, ale on ustoupit nehodlal. Notburga prý zvedla srp do 
výše a pravila: „ Ať nás rozsoudí Bůh! Jestli srp zůstane viset, bude to znamení, že se 
mám jít modlit, jestli spadne na zem, mám pokračovat v práci.“Pustila srp a ten zůstal 
viset ve vzduchu. Všichni včetně statkáře padli na kolena a Notburga pak odešla do 
kaple sv. Ruperta k modlitbě. 

Všem doporučuji přečíst si celý článek v časopise „Světlo“. 
  -jd- 

Farníček se o osud svaté Notburgy take zajímal, a tak si v naší pravidelné rubrice  
Svatí měsíce můžete tentokrát přečíst o této (u nás ne moc známé) světici. 

 

 
PŘIPOMÍNKA PŘÍCHODU SALESIÁNŮ DO NAŠÍ ZEMĚ 

      
    Ve čtvrtek 28. září jsme se zúčastnili setkání  
    s hlavním představeným salesiánů Angelem  
    Fernándézem Artimem u příležitosti 90.   
    výročí příchodu salesiánů do České   
    republiky. Setkání se konalo v Brně v   
    Žabovřeskách a na programu byly    
    workshopy zaměřené na 4 pilíře    
    salesiánského díla (škola, kostel, domov    
    a hřiště), fotbalový turnaj, čajovna,   
    přednáška a hlavně se bavit. Vrcholem   
    celého dne byla mše svatá, na které složili   
    věčné sliby salesiáni Kuba Švanda (který je   
    v současné době ve fryštáckém DISu)   
    a Jan Fojtů.                                             Adéla a Ondra 
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VÝZVA BISKUPŮ PŘED VOLBAMI 
Čeští a moravští biskupové vydali před volbami do Poslanecké sněmovny  

společné prohlášení. 
 
„Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu, našem Pánu, obracíme se na Vás v době 
blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží 
přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost 
kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou 
skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec 
zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným 
křesťanským postojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili! 
A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů: 
Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je 
naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po 
změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna za 
každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a 
veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré 
podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco 
smysluplného budují. Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. 
Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno jako špatné, není 
dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky 
o něj pečovat, než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a 
„kácení", ale kteří se snaží o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné. 
Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji 
nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme 
ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi 
dlouhodobě. Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně 
utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně 
si pomáhat je v zájmu nás všech.  
A jakožto lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i 
národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení, koho volit, ale za průběh a vý-
sledek parlamentních voleb se i modleme. 

 
 Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i 

jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na 
tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry! 

 
 Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách 

převezmou zodpovědnost." 
 
 

ČEŠTÍ A MORAVŠTÍ BISKUPOVÉ 
 
 
 
 

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 

DOPLNITdopln 
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FARNÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN 
Na svátek svatého Václava (28. září) a zároveň v den připomínky 90. let od příchodu 
salesiánů do Fryštáku se uskutečnila pouť naší farnosti na Svatý Hostýn. Letos jsme 
přesunuli původně letní termín až na svátek svatého Václava (byl zároveň státní svátek  
a tudíž bylo volno). Už tradičně jsme sešli na fryštáckém náměstí Míru, kam pro všechny 
poutníky přijely dva autobusy, které se nakonec téměř zaplnily. Po příjezdu na Svatý 
Hostýn už na poutníky čekala Fryštácká Javořina, a za zpěv známých mariánských písní  
Fryštačané vyšli k poutnímu chrámu. Tam už byli i další poutníci, kteří se brzy ráno vydali 
na Svatý Hostýn po svých. Slavnostní mši svatou celebroval otec Josef Brtník a s ním  
i další dva kněží (jeden z farnosti Dětmarovice – P. Marcel Puvák). V promluvě otec Josef 
připomenul důležitost právě tohoto svátku – patrona české země svatého Václava. Chrám 
byl zaplněný do posledního místa. Po skončení mše svaté si mohli poutníci, ale i všichni 
ostatní poslechnout krátký koncert Fryštácké Javořiny, která zahrála na schodech před 
kostelem několik známých melodií. Nádherné slunečné počasí korunovalo krásně prožitý 
den pod ochranou Panny Marie Svatohostýnské. Bylo nám tu všem moc dobře. Velký dík 
patří všem organizátorům, ale i Vám, kteří jste společně s námi putovali na Svatý Hostýn.                               -pn- 
                  -pn- 
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SVĚTEC MĚSÍCE – SVATÁ NOTBURGA 

Narodila se roku 1265 v Rattenbergu v Tyrolích na území Rakouska.  
Rodiče žili v chudobě, i když měli malé hospodářství a otec ovládal kloboučnické 
řemeslo. V rodině panovala křesťanská výchova a Notburga byla od dětství vedena  
k poctivé práci, ke zbožnosti a k dalším ctnostem. V tiché, nenáročné rodině si osvojila 
poslušnost, pokoru a vlídný postoj ke všem lidem. Proto se v obci stala brzy oblíbenou. 
V 18 letech, údajně po smrti rodičů, vstoupila do služby na blízkém hradě pánů  
z Rattenbergu. Hrabě Jindřich I. i jeho manželka si zbožné služky vážili a píše se i o jejich 
laskavosti. Notburga měla srdce plné milosrdné lásky k chudým a vždy jim rozdala, co 
na sobě ušetřila. Časem jí bylo svěřeno určité hospodaření na hradě a dovoleno 
rozdělovat přebytky jídla po stolování mezi chudé. Dobrá služka přitom rozdávala i co 
sama vydělala. K almužnám přidávala s láskou i zbožná napomenutí. Po šesti letech 
však šlechetný hrabě zemřel a brzy ho následovala i jeho žena. Jejich úmrtím končilo na 
hradě příjemné období. 
Mladý Jindřich II. nedal na rady své matky a nepozoroval, že práce Nortburgy 
spojovaná s modlitbou a milosrdnými skutky přináší požehnání. Nechal se ovlivňovat 
svou manželkou Otýlií, která byla ženou tvrdého srdce. Na Notburgu byla zlá a ukládala 
jí těžké a zbytečné práce. Zbytky, které dříve dostávali žebráci, z jejího rozkazu musely 
být všechny házeny prasatům. Notburga se proto postila a chudým nosila z vlastního 
přídělu. Otýlie se to dozvěděla, popudila Jindřicha II. proti služce a ten prý ji zastihl  
s pokrmy v zástěře na cestě k chudým. Po nařízení "otevřít zástěru!" mladý hrabě podle 
legendy viděl jen třísky a louh. Nechal Nortburgu pokračovat v její cestě a Otýlii 
poinformoval o výsledku své kontroly. Služka po návratu zakusila zlobu své paní, která 
jí vyčítala zesměšnění Jindřicha II. a dala jí výpověď ze služby. Nortburga zachovávala 
při všech křivdách klid a nenechala se vydráždit ani k odvetným myšlenkám. Svědčí  
o tom skutky lásky při náhlém závažném onemocnění Otýlie. Trpělivě ji s laskavostí 
ošetřovala, modlila se za ni a před smrtí ji přivedla k přijetí svátostí. Pak teprve opustila 
hrad. 
Odešla do služby k statkáři v Ebenu, od něhož si vyžádala příslib, že "po klekání," 
kterým začíná sváteční den, nebude muset již konat žádné práce a bude se moci 
věnovat modlitbě. Přesto po určitém čase došlo k tomu, že v době žní statkář nařídil 
dožnutí zbývající části pole a Notburze bránil odejít na modlitby do kaple sv. Ruperta. 
Ta, podle legendy, pozvedla srp a řekla: "Bůh budiž soudcem mezi mnou a tebou!" 
Načež její ruka zanechala srp, navzdory přitažlivosti, viset ve vzduchu. Zpráva o tom, že 
zavěsila srp a odešla na modlitby, se později uchovávala na desce v jí zasvěceném 
kostele a srp se stal jejím hlavním atributem. 
Notburga dál věrně sloužila. Ač prý neuměla psát ani číst v učených knihách, ovládala 
čtení v přírodě a poznávala z ní mnohé hluboké pravdy o Bohu. Před něj při rozjímání 
předstupovala s otevřeným a kajícím srdcem a chválila ho za jeho dobrotu. 
Zatím se situace na Rattenbergu změnila. Jindřich II. se dostal do války proti vlastnímu 
bratru a zchudnutí se všemi bolestmi, které způsobila válka, považoval jako trest za 
provinění, kterých se s Otýlií kvůli lakomství dopouštěl. Rozhodl se začít nový život  
s novou manželkou a postrádal služku, s níž odešlo z domu požehnání. 

    Dokončení na následující straně     
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DOPL 
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DOKONČENÍ  
Vyhledal Notburgu v Ebenu, vyprosil si její souhlas a po smluvení se s jejím hospodářem ji 
přivedl zpět na Rattenberg. Zde ji svěřil správu hospodářství. Oženil se s Markétou  
z Hoheneggu, která si Notburgy vážila. Ta s nimi žila až do smrti a pomáhala jim s 
výchovou dětí. Pohřbená byla v Ebenu.  
Jako důvod se uvádí, že ji tam dle přání odvezlo spřežení bez vozky, které se zastavilo u 
její oblíbené kaple sv. Ruperta. V roce 1434 zde byl postaven chrám, který byl zasvěcen 
této služce. V roce 1718 byly její ostatky údajně se svolením papeže přeneseny do 
chrámu. Její kult byl 27. 3. 1862 potvrzen papežem Piem IX.  
a v následujícím roce schváleno jeho šíření, údajně ještě omezené. Nešlo sice  
o kanonizaci, jak ji známe dnes, ale v martyrologiu má uvedený titul svatá. 
Svatá Notburga je patronkou zemědělců, sloužících; vzývána za šťastný porod, při všech 
těžkých situacích v zemědělství a onemocnění dobytka. 
Jejími atributy jsou almužna, džbán, chleby, klasy, služka, srp a svátek je připomínán 
14. září. 

MODLITBA KE SVATÉ NOTBURZE 
Zamyslím se, nakolik v životě uplatňuji přednost života s Bohem a pro něho, a  
stanovím si zásady ke zlepšení. 
Bože, Tys nám zjevil, že láska k Tobě a k bližnímu je naplněním všech Tvých přikázání; 
pomáhej nám, abychom jako svatá Notburga ochotně prokazovali milosrdenství, a tak 
patřili mezi ty, kdo vejdou do tvého království. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
                              Amen. 
                           - pn- 

KNIHA - RICHARD ROHR – STÁT SE MOUDRÝM MUŽEM 
Autor dovede oslovit a zaujmout muže po celém světě svými pronikavými úvahami  
o křesťanském zrání mužů uprostřed společnosti, která se žene za hodnotami, jež člověka 
nemohou naplnit, uspokojit, připravit na chvíle krizí a zkoušek. Jedná se o rozsáhle 
přepracovanou knihu Cesta divokého muže, která u nás vyšla před 5 lety  
a oslovila široký okruh mužů v jejich hledání mužské identity a spirituality. Rohrovo dílo 
zraje jako dobré víno a tato kniha přináší řadu nových hlubokých podnětů (zvláště v nově 
zařazených kapitolách) všem, kdo jsou na cestě.   
(Knihu si můžete zakoupit i u otce J. Brtníka - je vystavena vzadu v kostele) 
 
O AUTOROVI - FRANTIŠKÁNSKÝ KAZATEL A SPISOVATEL. 
V roce 1961 vstoupil do františkánského řádu. Vystudoval teologii ve františkánském 
semináři a v roce 1970 byl vysvěcen na kněze. V roce 1971 založil rodinnou komunitu 
New Jerusalem v Cincinnati, ve státě Ohio. Je jedním ze zakladatelů charizmatické obnovy 
v USA, v současnosti se již tímto směrem neangažuje. Dnes je Richard Rohr mezinárodně 
známý kazatel a vedoucí exercicií. V roce 1986 založil Centrum pro akci a kontemplaci  
v Albuquerque v americkém státě Nové Mexiko.  
V současné době žije poblíž františkánské komunity v Albuquerque a dělí svůj čas mezi 
místní službu, kázání a vyučování na všech kontinentech.  
Znám je zejména díky svým početným video i audio nosičům, které vydává již od 
sedmdesátých let....                  -pn- 
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        NABÍDKA PASTORAČNÍCH AKTIVIT  
PŘÍPRAVA DĚTÍ S RODIČI NA PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ 
Rodiče mají být svým dětem prvními svědky víry slovem i životem. Proto jim patří úkol  
i výsada připravit své děti k prvnímu setkání s Bohem, milosrdným Otcem ve svátosti 
smíření a s Ježíšem Kristem v eucharistii - ve svátém přijímání. Podle směrnic biskupské 
konference pro katechezi se předpokládá předchozí náboženská výuka ve škole nebo ve 
farnosti. Učebnice třetí třídy má zaměření k přípravě na tyto dvě svátosti. Tím je 
prakticky určen věk dítěte. Výjimky jsou možné po osobní domluvě s farářem. Příprava 
bude mít dvě fáze. První budou setkání jednoho z rodičů  
s farářem, která budou jednou za měsíc v pondělí večer. První setkání bude 6. 11.  
v 19.00 ve farním sále. Druhá fáze bude blízká příprava rodičů s dětmi ve středu po 
bohoslužbě pro děti. Ta začne dva měsíce před slavností prvního svátého přijímání, 
které bude v neděli 22. 4. 2018 v l0.00. 
 
KATECHUMENÁT 
Katechumenát je příprava nepokřtěných dospělých na přijetí svátosti křtu, biřmování  
a eucharistie a tím samozřejmě také ke křesťanskému způsobu života. Také se mohou 
přidat i ti, kteří byli jako děti pokřtěni, ale nebyli vedení k životu z víry v Ježíše Krista  
a chtěli by vstoupit s ním do vztahu i svátostným způsobem skrze svátost smíření  
a eucharistii. Přihlásit se můžete osobně u faráře Josefa Brtníka. První setkání nově 
přihlášených mělo již být, ale ještě nebylo, protože zatím je přihlášena jen jedna osoba. 
Podmínka k začátku jsou alespoň 3 osoby. 
                                P. Josef Brtník 

               
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    NOVÁ DĚTSKÁ SCHOLA 

Je ti 5-9 let? 
Rád/ráda zpíváš? Chceš poznat nové kamarády? 

Přidej se k nám. 
Zakládáme novou dětskou scholu. 
Kdy bude? V pátek 14.45 – 15:15 

Začínáme 27. 10. 2017 
Vedoucí: Marie Vajďáková a Klára Zelinková 

Přihlásit tě můžou i rodiče na e-mailu: scholafrystak@centrum.cz 
 

 

 



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, 
    dnes, když berete Farníček do svých rukou, je pro  
    naši farnost neděle po prvním pátku nedělí Božího  
    slova. Co to znamená? To, že si chceme více  
    uvědomit, že díky tomu, že k nám Bůh mluví, tak ho  
    můžeme poznávat a mít s ním vztah. K tomu nám  
    má pomoci letáček Nedělní liturgie, který si  
    můžete vzít týden dopředu, pak společná četba v  
    první pátek na faře a domácí četba nedělních  
    úryvků, především evangelia v rodinách.  
Svatý Jeroným, jeden z církevních otců a asi největší znalec Písma své doby (4.-5. 
století), jeho překladatel z pověření papeže sv. Damase z hebrejštiny a řečtiny do latiny 
nám říká: „Neznalost Písma je neznalostí Krista.“ Znám velkou řadu lidí, kteří ho čtou 
denně. Kdy se mezi ně zařadíme? V boční (betlémské) kapli je na stolečku velký výběr 
Biblí a také knížečka Evangelium na každý den. Takže „vezmi a čti, vezmi a čti“ tato 
výzva, kterou zaslechl svatý Augustin, dovršila jeho obrácení. 
Druhá věc: Dnes v 18:00 na faře začíná příprava mládeže na biřmování. Vedou je  
z mého pověření spolubratři Jakub Švanda, Jožka Klinkovský a přizvaný biřmovaný laik 
Jenda Görig mladší. Zatím je přihlášeno 14 lidí. Můžete přijít i další, ještě nepřihlášení. 
A poupravuji věk přihlášených do kategorie mládeže. Je od 14 do 20 roků.  
A vyzývám i dospělé od 20 do 70 roků (i více) k přihlášení se k přípravě u mne. Bude to 
spojené se vzděláváním dospělých ve víře („univerzita třetího věku“ :) První setkání 
bude na faře v katechetické místnosti v úterý 24. 10. v 19:00. Těším se na vás! 
Další věc je výuka náboženství. Ta je od první do deváté třídy. Probíhá ve škole  
(1.-3. třída) a na faře (4.-9. třída). Rozvrh je na vývěsce v předsíňce kostela i venku na 
kostele. Děti je stále možné přihlašovat. Chybí stále hodně dětí ze čtvrté třídy, které 
byly letos u prvního svatého přijímání. Výuka ve víře trvá celý život, jak je to patrné 
z předchozího textu. 
A poslední věc: Modleme se za ty, kdo nám vládnou i za dobrou volbu našich zástupců 
ve sněmovně a v lednu příštího roku do role prezidenta našeho národa. Vybízel jsem 
k tomu o naší pouti o slavnosti svatého Václava na Hostýn slovy papeže Františka 
z článku Modlitba za vládce ze zadní strany KT 39. Za obrácení naší farnosti a našeho 
národa doporučuji denní modlitbu růžence v kostele a alespoň jednoho desátku 
v rodině. Před 100 roky k tomu intenzivně vybízela Panna Maria ve Fatimě. 
Uposlechněme sto let znějící výzvu a za ty, kteří nám vládnou a za ty, které budeme 
volit se modleme denně modlitbu za národ 034 a dvě sloky svatováclavského chorálu. 
Obojí je v kancionálu i na lístečcích vzadu v kostele. 

 
Bratři a sestry, počítám s vaší spoluodpovědností za naši farnost i národ  

a všem vám ze srdce žehnám. 
 

Váš otec Josef. 
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                                                                              KALENDÁRIUM ŘÍJEN 2017 
  
  1.10. 26. neděle v mezidobí 
  2.10. Památka svatých andělů strážných   
  4.10. Památka svatého Františka z Assisi 
  8.10. 27. neděle v mezidobí 
15.10. 28. neděle v mezidobí 
17.10. Památka svatého Ignáce z Antiochie 
18.10. Svátek svatého Lukáše, evangelisty 
22.10. 29. neděle v mezidobí 
28.10. Svátek svatých Šimona a Judy 
29.10. 30. neděle v mezidobí 
 
 

 
POZVÁNKA NA BISKUPSKÉ SVĚCENÍ 

    Arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner   
    s vděčností Bohu oznamuje, že papežem Františkem  
    byli pro Olomouckou arcidiecézi jmenováni dva noví  
    pomocní biskupové Mons. Mgr. Antonín Basler   
    a Mons. Mgr. Josef Nuzík. 
    Biskupské svěcení přijmou v sobotu 14. října 2017  
    v 10 hodin v Katedrále svatého Václava   
    v Olomouci. Pokud máte zájem zúčastnit se této  
    slavnosti, bude vypraven autobus ze Štípy, který  
    pojede přes Fryšták v 7.30.     
    Přijměte i Vy pozvání na tuto slavnost a zůstávejte  
    v modlitbách za naše nové biskupy. 

 

 
STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              

 
Máš-li příjmy početné, měj i srdce šlechetné   české 
Moudřejší ustoupí      české 
Mezi slepými i jednooký králem     latinské 
Mráz – pán krutých krás      ruské 
Málo platné ploty, přes které se leze    české 
Mír je nejlepší z toho, co člověk má    latinské 
Mladík se má připravovat, stařec užívat    latinské 
Mládí nekoupíš, stáří neprodáš     české 
Mladí ptáci se učí zpívat od starých    české 
Milejším se stane milé, když se dříve okusí    latinské 
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SKRÝVAČKA NA ŘÍJEN 

RŮZNÍ ŽIVÍ TVOROVÉ (V ZÁVORCE POČET SKRYTÝCH) 

Maso kolibříka černá, jakmile se začne vařit (3) 
Sedlák osel pole vikou (3) 
Pan Včelařík a pan Novosad měli známou chatu nedaleko márnice (3) 
Násobilku mě učili pan učitel Klos a Vrána (4) 
Básníka Prokeše a spisovatele Vokouna zatkli policejní úředníci (4) 
Kolo u chaty nenechávej (1) 
Beseda televize udělala malým divákům radost (4) 
Preisova role vyzněla vcelku na výbornou (3) 
Servírka na Radhošti kasírovala chybně a zavinila manko za stovky (5) 
Na přelézajícího Luboše spadla skoro metráková hradba (3) 
V Počáplech a Kačerově jsou marnotratní lidé (3) 
Budeš vábit toho vdovce nebo někoho u tramvaje (3) 
Do Litomyšle pozvali pana Komárka na poslední  
představení hry Práče  (4) 
Smutné je, že končíš nekvalitním ohodnocením (2) 
Eliška Kostková drala peří a zpívala si celý den (4) 
Věra Cekotová dělala sice kuchařku, ale byla samouk (3) 
Jan Hus a Jan Roháč se znali od malička (3) 
Zaber a neulívej se jako zamilovaný (2) 
Malý capart poskakoval jako zajíc (3) 
Pan Vrkoč kašlal, ale kapesník nepoužíval (2) 
*** 
Příklad: (viz tučně vyznačená písmena) 

Maso kolibříka černá, jakmile se začne vařit (3) 

           kolibřík 
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FARNÍ POUŤ NA SVATÝ 

    HOSTÝN SE VYDAŘILA… 
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