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HŘÍCHY V BIBLI 
Víte, že biblické osoby rozhodně nebyly bez hříchů? 
Odpovězte na otázky pomocí biblické citace nebo nápovědy. 
 
Co vedlo Kaina k tomu, aby zabil Ábela? 
*Gn 4, 4-5 
Jaký hřích vedl ke zmatení jazyků při stavbě babylonské věže? 
*Gn 11, 4 
Čím zhřešil Mojžíš, že nemohl vejít do zaslíbené země? 
*Nm 20,12 
Co hnalo krále Saula, aby pronásledoval úspěšného Davida? 
*1 Sam 18, 8-15 
Jakého hříchu se dopustila žena, které Ježíš řekl: „Jdi a už nehřeš“? 
*Jan 8, 4 
Jakého hříchu se dopustil apoštol Petr, než jeho skutek připomněl kohout? 
*Jan 18, 27 
Kterým hříchem se proti Ježíšovi zapsal neslavně do dějin Jidáš? 
*Mk 14, 10 
Jakým jednáním získal Jakub provorozenecké právo od bratra Ezaua? 
*Gn 27, 1 - 35 
Před jakým hříchem varuje Ježíš v souvislosti s přikázáním „Nezabiješ“? 
*Mt 5, 21-22 
Čím se provinili manželé Ananiáš a Safira, když prodali své pole? 
*Sk 5, 1 -11 

 
Nápověda:  cizoložství, hněv, lež, malá víra, podvod, pýcha, zapření,  
závist, zrada, žárlivost 
 

Svěcení novokněze P. Vlastimila Vajďáka proběhne 
v našem kostele v sobotu 17. září ve 12 hodin. 

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. 

 

 

- 2 -                                            FARNÍČEK 9/22  

ÚVODNÍ SLOVO  
Milé sestry a bratři, čtenáři Farníčku, 
značná část z vás – rodiče, prarodiče a hlavně děti se moc těšíte nebo také možná 
děsíte, jaké to letos bude. Určitě dobré, když se na to připravíte. Píši to před začátkem 
školního roku, ale vy, když čtete toto úvodní slovo, jste už vlastně lehce v něm. 
Doporučuji přečíst z Katolického týdeníku stránku Pro klidnější září. Článek je i ve 
vývěsce. Případně doporučuji i knihu Cesta životem od vynikajícího psychologa Pavla 
Říčana. 
Celý měsíc záři bude v naší farnosti nesmírně duchovně nabitý. Začátkem září na faře 
proběhne pro malou skupinku lidí – osm osob - duchovní cvičení podle polského jezuity 
Józefa Augustyna. 
V neděli 11. září v 15

00
 bude v u kaple na Vítové poutní bohoslužba k Panně Marii 

Bolestné v duchovní režii P. Jana Blahy SDB. 
V sobotu 17. září ve 12

00
 přijme v našem kostele z rukou otce biskupa Karla Herbsta 

SDB kněžské svěcení náš salesiánský bratr Vlastimil Vajďák. 
V neděli 18. září v 9

00
 bude u „Staříčkovy“ busty bohoslužba a i na ní bude hlavním 

celebrantem náš biskup Karel Herbst. Odpoledne jste všichni zváni na farní dvůr na 
Den farnosti. Vrata se otvírají ve 14

00
. Jste zváni k občerstvení duchovnímu  

i hmotnému. Také se ledacos dovíte o životě naší farnosti. 
V sobotu 24. září ve 13

00
 bude další duchovní třesk: V našem kostele proběhnou při 

bohoslužbě sliby několika osob, které se přidruží k salesiánské rodině vstupem mezi 
salesiány spolupracovníky. Bohoslužbu povede náš spolubratr P. Petr Košák SDB, 
provinciální delegát pro salesiánskou rodinu. Zrovna se to sešlo, že já o tomto víkendu 
budu na velkém srazu „medvědů brtníků“ na Vysočině. 
A poslední velké pozvání je na autobusový poutní poznávací zájezd do Moravského 
krasu a podhůří Drahanské vrchoviny. Bude v sobotu 1. října od 7

30
 do 19

30
.  

Přihlašovat se můžete na oltáři u „Jezulátka“ zapsáním se na připravený list.  
Zájezd se bude platit až v autobuse. Prosím o urychlené zapsání se! 

Bratři a sestry, všem vám přeji i vyprošuji hluboké prožívání všech těchto událostí. 
Všem Vám žehná o. Josef 

 

 
SETKÁNÍ LEKTORŮ 
V pátek 16. září 2022 o svátku svaté Ludmily zvu všechny lektory Božího slova, kteří se 
chtějí zapojit do služby hlásání Božího slova při nedělních bohoslužbách, na setkání. 
Setkání bude hned po skončení bohoslužby v sále na faře. Po krátkém povídání o této 
službě vytvoříme seznam zájemců o tuto pravidelnou službu a z nich bude vytvořen 
rozpis na jednotlivé neděle. 
Prosím o účast všech, kdo se chtějí do této služby zapojit.  
Tato služba vyplývá z našeho křtu a biřmování. Je to služba k růstu víry v naší farnosti  
a také k růstu naší víry ve vzkříšeného Krista. 

Děkuji všem, kdo tuto nabídku i výzvu přijmou. 
o. Josef 
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                                                                         KALENDÁRIUM ZÁŘÍ 2022 
  3.9. Památka svatého Řehoře Velikého   
  4.9. 23. neděle v mezidobí 
  8.9. Svátek Narození Panny Marie 
11.9. 24. neděle v mezidobí 
13.9. Památka svatého Jana Zlatoústého 
14.9. Svátek Povýšení svatého kříže 
15.9. Památka Panny Marie Bolestné 
18.9. 25. neděle v mezidobí – Staříčkova pouť 
21.9. Svátek svatého Matouše 
25.9. 26. neděle v mezidobí 
27.9. Památka svatého Vincence z Paula 
28.9. Slavnost svatého Václava 
29.9. Svátek svatých Michaela, Gabriela, Rafaela 
 

VÝZVA K TICHÉ ADORACI ZA MÍR NA UKRAJINĚ 
Bratři a sestry, 
Rada evropských biskupských konferenci vyzývá všechny biskupské konference  
v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity  
s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek 
Povýšení svatého Kříže, 14 září 2022. Rozhodli jsme se k této aktivitě připojit a prosíme 
duchovní správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou adoraci na tento 
úmysl alespoň tam, kde se na svátek Povýšení svatého Kříže koná mše svatá anebo 
tam, kde je k dispozici kněz, jáhen či pověřená osoba k vystavení Nejsvětější svátosti. 
Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka 
přinesla utrpení a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout 
mír.         Mons. Jan Graubner, předseda ČBK 

spolu s biskupy českých a moravských diecézí 
 

FARNÍ TÁBOR 2022 
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STABILITA MANŽELSTVÍ SPOČÍVÁ V PŘEKONÁVÁNÍ KRIZÍ 
Každé manželství prochází změnami 
Velmi nebezpečným ideálem pro manželství je jakýsi „ideál nehybnosti“. Představa, že 
oba dva a jejich vztah zůstanou navždy beze změny. Vzhledem k tomu, jak se mění vnější 
okolnosti života manželů a rodiny i vnitřní situace v rodině, je ideál „neměnnosti“ 
nereálný, až nebezpečný. 
Bohužel může být také podpořen špatným chápáním nerozlučnosti manželství, ke které 
se snoubenci rozhodují při vstupu do manželství. Nerozlučnost manželství nemůže 
znamenat jakési „zkamenění“ vztahu, kdy se jeden nebo druhý či oba nemusí o nic snažit, 
nic měnit a v ničem růst, protože „se přeci vzali natrvalo“. Je to vlastně naopak – 
naplnění rozhodnutí žít nerozlučné manželství vyžaduje stálou „práci“ na překonávání 
toho, co by manžele rozdělovalo nebo co jednoho či druhého, a tedy i celý manželský 
vztah neúnosně zatěžuje, a podporování toho dobrého. 
Každé manželství prochází krizí 
Každý manželský pár se musí na své životní cestě vyrovnávat s obtížemi, případně i s větší 
krizí. Přesvědčení, že „nám se to nemůže stát“, patří spíš do období prvního zamilování 
než do seriózních úvah manželů. Proto je třeba opakovat, že ani krize ani obtíže 
neznehodnocují lidský život beze zbytku. Jsou sice nežádoucí, ale je také pravdou, že 
stabilita manželství a jeho hodnota nespočívá v prvé řadě v nepřítomnosti obtíží a krizí, 
ale v jejich úspěšném překonání. Do manželství vstupují a v manželství žijí živí lidé, nikoli 
sfingy, které se nijak nehýbou a nemění. 
„Zaručené recepty“ pro zvládnutí těžkostí 
Každé manželství je originální, muž i žena jsou neopakovatelní jedinci, a proto „zaručené 
recepty“ na řešení obtíží a krizí bývají málo účinné, ne-li škodlivé. Přesto se zde odvážíme 
formulovat několik požadavků, jejichž naplňování by mělo usnadnit nebo umožnit bez 
velkých škod překonat problémy, které různé životní etapy a přechody z jedné etapy do 
druhé přinášejí. 
 
Je tedy třeba: 
dovolovat životnímu partnerovi měnit se; 
připustit, že na stejné podněty nereagují oba stejně; 
snažit se pochopit důvody změn v chování a postojích životního partnera s tím, že 
pochopit není totéž, co souhlasit; 
připustit, že jeden z partnerů může prožívat krize osobní identity, vzájemného vztahu 
nebo víry, ačkoli je druhý neprožil či neprožívá a mohou se mu zdát třeba i nicotné; 
počítat s dalšími změnami v životě jednotlivce, páru i rodiny, a to k lepšímu i k horšímu,  
a chtít je zvládnout, ne odstranit; vidět lidský život v perspektivě vzkříšení, tedy ne jen 
ohraničený narozením a smrtí; 
hledat u Boha spíš sílu k zvládnutí toho, co je obtížné, než ho modlitbou přesvědčovat, 
aby změnil toho druhého. 
Žádné manželství není procházka růžovým sadem, těžkosti se nevyhnou nikomu.  
Manželé dělají chybná rozhodnutí, ale ta by neměla vést k jejich definitivnímu rozchodu 

 
Z knihy Aleše Opatrného - O nesnázích v manželství. 
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POZVÁNKA NA STAŘÍČKOVU POUŤ 

KTERÁ SE KONÁ V NEDĚLI 18. 9. 2022  

Slavnostní mše svatá v 9 hodin (za příznivého počasí venku vedle kostela) 
Hlavním celebrantem bude pražský biskup a bývalý fryštácký farář  
Mons. Karel Herbst, SDB 
Od 14 - 18 hodin je připravený odpolední program na farním dvoře. 
Těšit se můžete na představení jednotlivých aktivit ve farnosti,  
program pro děti, skákací hrad, týmovou hru pro rodiny, hudbu i bohaté občerstvení. 

 
Těší se na Vás organizátoři akce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
POKRAČUJME V SYNODĚ, VYZÝVAJÍ BISKUPOVÉ 

Využívejme synodální metodu, kde to je možné… 
Slibně započatý synodální proces podporujeme a povzbuzujeme jednotlivá společenství 
na farní i diecézní úrovni, aby metodu získanou během tohoto procesu využila k hledání, 
kam Boží Duch vede církev tady a teď, především v tématech týkajících se života 
církevních společenství ve farnostech. 
Synodální proces nezahrnuje zdaleka jen naslouchání a promlouvání. Je to duchovní 
cesta, v níž má své klíčové místo modlitba a prosba o působení Ducha Svatého. 
Jen tak budeme moci rozlišovat znamení doby autenticky, a přitom v Božím světle. 
„Rozhodl totiž Duch Svatý a my.“ (Sk 15,28)     
 

Katolický Týdeník 31/2022 
 

 
 
 

 



VOLNO 

    Zatím volno 

DOPLNITdopln  
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PAPEŽ FRANTIŠEK - RODINA: MUŽ A ŽENA, DRUHÁ ČÁST 

Katecheze papeže Františka na audienci, nám. sv. Petra 22. 4. 2015 

Drazí bratři a sestry,  
v předchozí katechezi jsem se pozastavil u prvního biblického textu o stvoření lidské 
bytosti v první kapitole Geneze, kde se píše: „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k 
obrazu Božímu ho stvořil; stvořil je jako muže a ženu“ (Gen 1,27). Dnes bych toto 
zamyšlení chtěl dokončit druhým biblickým podáním, které nacházíme ve druhé 
kapitole. Tady čteme, že Pán po stvoření nebe a země „utvořil člověka, prach ze země, a 
vdechl do jeho chřípí dech života; tak se stal člověk živou bytostí“ (Gen 2,7). Je to vrchol 
stvoření, ale něco chybí. Bůh pak usadil člověka v krásné zahradě, aby ji obdělával a 
chránil (srov. Gen 2,15). 
Duch svatý, který celou Bibli inspiruje, předkládá zprvu obraz samotného člověka, 
kterému něco chybí: je bez ženy. A naznačuje záměr či dojem Boha, který vidí a pozoruje 
samotného Adama v zahradě Eden: je svobodný, je pánem… ale je sám. A vidí, že to „není 
dobré“. Je to nedostatek společenství, chybí mu společenství, postrádá plnost. „Není 
dobré, že člověk je sám“ – praví Bůh – a dodává: „Udělám mu pomoc, která by byla jeho 
protějškem“ (Gen 2,18). Bůh tedy přivádí k člověku všechna zvířata. Člověk dává 
každému z nich jeho jméno. Je to obraz vlády člověka nad stvořením. V žádném živém 
tvoru však nenachází sobě podobný protějšek. Člověk zůstává nadále sám. Když Bůh 
konečně představí ženu, muž s radostí rozpoznává, že toto a pouze toto stvoření je jeho 
součástí: „kost z mých kostí a tělo z mého těla“ (Gen 2,23). Konečně je tu odlesk, 
vzájemnost. Když chce někdo například pomoci druhému, musí jej mít před sebou. Pokud 
chce někdo pomoci a nemá komu, schází vzájemnost. Člověku k dosažení plnosti něco 
scházelo, chyběla vzájemnost. Žena není „replikou“ člověka, pochází přímo ze 
stvořitelského činu Boha. Obraz „žebra“ není ani v nejmenším výrazem podřadnosti či 
podřízenosti, nýbrž stejné podstaty a komplementarity muže a ženy, kteří se touto 
vzájemností vyznačují. A skutečnost, že v tomto podobenství Bůh vytváří ženu, zatímco 
člověk spí, zdůrazňuje právě to, že ona v žádném případě není výtvorem člověka, nýbrž 
Boha. A naznačuje něco dalšího: aby muž nalezl ženu - a řekněme lásku v ženě - musí 
nejprve snít a potom ji najde. 
Důvěra Boha v muže a ženu, jimž svěřil zemi, je velkorysá, přímá a plná. Důvěřuje jim. 
Zlý však do jejich mysli vkládá podezření, nevíru a nedůvěru. A pak dochází k 
neposlušnosti vzhledem k přikázání, které je chránilo. Upadnou do blouznění 
všemohoucnosti, které kontaminuje všechno a ničí harmonii. Také jej v sobě často 
všichni zakoušíme. 
Hřích plodí nedůvěru a rozdělení mezi mužem a ženou. Jejich vztah je ohrožován 
tisícerými formami znetvoření a poroby, lstivých svodů a ponižující zvůle, včetně těch 
nejvíce dramatických a násilných. Dějiny jsou tím poznamenány. Pomysleme například 
na negativní excesy patriarchálních kultur. Pomysleme na četné formy mužského 
šovinismu, který považuje ženu za druhořadou. Pomysleme na zpředmětnění a 
komercializaci ženského těla v nynější mediální kultuře. Pomysleme však také na nynější 
epidemii nedůvěry, skepticismu ba nevraživosti, která se v naší kultuře šíří zejména u 
žen pochopitelnou podezíravostí vůči smlouvě mezi mužem a ženou, smlouvě, která má 
zároveň tříbit důvěrnost společenství a střežit důstojnost různosti. 
Nebudeme-li nacházet vzlet sympatií k této smlouvě schopný poskytnout ochranu 
novým generacím před nedůvěrou a lhostejností, budou na svět přicházet potomci, 
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připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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POZVÁNKA NA KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ VE FRYŠTÁKU  
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DOKONČENÍ 
Nebudeme-li nacházet vzlet sympatií k této smlouvě schopný poskytnout ochranu 
novým generacím před nedůvěrou a lhostejností, budou na svět přicházet potomci, 
kteří budou stále méně zakořeněni v této smlouvě již od mateřského lůna. Sociální 
devalvace stálé a plodné smlouvy mezi mužem a ženou je zajisté pro všechny ztrátou. 
Musíme navrátit vážnost manželství a rodině! Bible říká krásně: muž nachází ženu, 
setkávají se, a muž musí něco opustit, aby ji plně našel. A proto opustí muž svého otce i 
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o lidský pár. Samotný Bůh o svoje mistrovské dílo pečuje a chrání je. 

 

 
SVATÝ FRANTIŠEK SALESKÝ +1622 (400. VÝROČÍ OD SMRTI) 
3. Mírnost jako srdečnost 
Pojednání ohledně řeholního života zabírá veliké místo v „Dopisech“ a v „Duchovních 
pojednáních“. Komunita je místem setkání různých individuí, kteří se víceméně 
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DOKONČENÍ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRANY 
Avšak takový rodinný život vyžaduje praktickou pozornost a srdečnost bez hranic  
a tehdy jde František k praktickým otázkám. Pozitivní stránka vlídnosti vyžaduje: 
milovat druhé, zajímat se o bližní, předcházet přání. A to se líbí všem.  
Dále pak volá po nutnosti nejenom vzájemného odpuštění (světec o tom mluví jako  
o jistém), ale i po povinnosti snášet bližního a to až tak, že se snášením ztotožníme 
s laskavostí.  
Matce Brechardové napsal proto v roce 1616, aby dokázala všechno tolerovat - urážky, 
křivdy a nedostatek ohledu. Mezi sestrami měla šířit radost, útěchu a vnitřní 
vyrovnanost. Nakonec je třeba každé bodnutí špendlíkem osladit. Angelice Arnaud 
doporučoval, aby si navykla na trpělivost mezi malichernostmi, nejapnostmi  
a ženskými nedokonalostmi sester, které jsou jemné k sobě a náročné k druhým. 
Potom, co tvrdil, že žádná urážka nemůže omluvit nedostatek srdečnosti (když už 
opravdu nemůžeme někoho pochválit ani přikrýt, je přesto nutné milovat toho, kdo se 
nedostatků dopouští), dokazoval, jak je třeba se chovat k lidem, kteří s námi jednali 
špatně. Jestliže se nám nedaří zapomenout na vinu, musíme se snažit, abychom 
neupadli do naříkání. Je třeba ujasnit si to, co je jisté, a zpochybnit to, co je pochybné. 
Pak je třeba se modlit, neboť v modlitbě se roztrpčenost uklidní. A poté, co nebude 
možné hřích omluvit, je třeba ho učinit hodným našeho soucitu a připočíst mu příčinu 
lehčeji odpustitelnou. Tón jednání s baronkou Chantal je mnohem vyšší, je to dané 
spiritualitou osoby. Vyzval ji, aby přijala a mlčením vytrpěla každou urážku kvůli 
Spasiteli. Pomalu, pomalu zavedl řeč na ctnost trpělivosti, která zabírá mnohem širší 
pole. František ještě 26. června roku 1620 napsal matce Brechardové, že někteří jeho 
přátelé proto, aby pomohli klášteru v Moulins, podnikli pro společné dobro 
podivuhodné a obtížné věci.  
Bylo tedy třeba umět nejdříve přijmout a potom snášet a milovat také protivenství. 
Vyzval představenou přečíst si v „Úvodu do zbožného života“ hlavu III., a to třetí část – 
trpělivost. Ve „Filotee“ se pojednání rozšiřuje s poznámkami hluboké psychologie. 
Tvrdí tam, že někteří chtějí trpět jenom taková utrpení, která přinášejí čest – jako 
například špatné zacházení kvůli náboženství nebo jiné veliké bolesti.  
Tito lidé nemilují utrpení, ale čest, která z toho utrpení pochází. Opravdu trpělivý 
člověk naopak vezme a zvolí především malé, skryté a neustálé kříže každého dne. 
Takový člověk to dělá bez naříkání.  
Naříkání a posila jsou vyhledávány často proto, abychom byli uctívání jako trpěliví  
a odvážní, a tak se ukrývala tajná sebeláska. Trpělivý člověk naopak nepláče nad tím, 
co se mu stalo zlého, ani netouží, aby byl politován. Když o tom mluví, používá 
jednoduchá slova bez lítosti a bez přehánění. Rozum zde dosáhl dokonalé vlády nad 
celým člověkem. Dílo bude pak dokonáno posvěcením, které přinesla milost. 
 

Vybral o. Josef 
 

 

 
 

 

FARNÍČEK  9/22                                                                                                    - 7 - 

FARNÍ TÁBOR 2022 
Náš tábor začal v neděli 17. 7. 2022 okolo desáté hodiny na náměstí ve Fryštáku, kdy 
jsme měli sraz. Pomalu jsme se seznamovali a kolem půl jedenácté nám rodiče 
naposledy zamávali a my jsme vyjeli vstříc novým zážitkům. I když cesta byla 
zdlouhavá, docela rychle ubývala a my jsme dorazili do našeho cíle – do Písařova na 
faru. Po příjezdu jsme se nejprve zabydleli, poté následoval program, jehož účelem 
bylo se více seznámit. Co nikdo z nás nečekal, bylo to, že paní kuchařka našla při úklidu 
kuchyně malý zvoneček, na který zazvonila.  Večer si děti vyráběly pytlíčky, které jim 
sloužily k tomu, aby si mohly psát různé vzkazy. Potom se hrály sázky a děti mohly 
vyhrát zajímavé ceny. Před spánkem jsme se pomodlili. Ještě jsme si společně přečetli 
pohádku a šli jsme konečně spát. Další den ráno vzbudily děti veselá prasátka, která je 
vyhnala ven z postelí na čerstvý vzduch na rozcvičku. Celý tento den se děti 
seznamovaly s pohádkovým světem. Jejich úkolem bylo pomoc pohádkovým postavám 
před zlým čarodějem Rumburakem, který „pomotal“ jejich pohádky. Dětem byla  
v průběhu položena otázka, jestli neuslyšely zvonění zvonečku, protože zazvonění 
způsobilo to, že se celý tábor dostal do pohádkového světa. Děti od každé pohádkové 
postavy dostaly lísteček, z kterého později vznikl vzkaz od královské rodiny. V dopise 
stálo, že si děti mají nachystat české zvyky, které předvedou večer u krále a ostatních.  
Odpoledne se vyráběly táborová trička s motivem koruny. Pomalu nastal večer,  
s očekáváním přišla královská rodina skládající se z krále, královny, jejich dcery Arabely 
a čaroděje Viga. Děti předvedly tradiční zvyky a král jim potom sdělil důležitou 
informaci – kde je sídlo Rumburaka. Král jim ještě předal cestovní plášť a prsten  
a vysvětlil, k čemu tyto předměty slouží a zároveň je poprosil o záchranu pohádkového 
světa. S královskou družinou jsme se rozloučili a potom jsme měli táborák. Večer byla 
další modlitba a šlo se tentokrát spát dříve. Následující den jsme vstávali brzo a vyrazili 
směrem k Velkým Losinám. Tam na nás čekal zajímavý program. V zámecké zahradě 
jsme řešili různé úkoly a hádanky. Potom jsme se přesunuli do muzea papíren, kde 
jsme měli prohlídku a na závěr nám paní průvodkyně dala další vzkaz, kde bylo 
napsáno, že se blíží nebezpečí. V pořádku jsme zpět dorazili na faru a pomocí prstenu 
jsme si přivolali Fantomase, ten nám sdělil plán Rumburaka. Večer jsme se dívali na 
pohádku a potom šli spát. Ale co se nestalo! Děti zbudil zvláštní pán a sdělil jim, že se 
stalo neštěstí. Obr se probudil a blížil se k faře. Našim úkolem bylo potichu se dostat 
ven z fary a najít ovci, kterou jsme měli dát obrovi jako oběť. Potom jsme už šli 
konečně v klidu spát. Další den ráno jsme na stole v jídelně našli vzkaz od Rumburaka, 
kde stálo, že Rumburak proměnil Fantomase do kuličky a chce si vzít Arabelu za ženu. 
Bohužel jsme také zjistili, že nám vzal prsten i plášť. Celý den jsme bojovali proti němu 
a podařilo se nám zachránit Fantomase i Arabelu. Večer byla uspořádaná diskotéka, 
kde se tančilo a zpívalo. Poslední den jsme byli smutní, že už tábor končí, ale kdo nás 
ještě navštívili, byli paralympijští sportovci, kteří nám vysvětlili, co je to paralympiáda. 
Měli pro nás připravený program se zajímavými disciplínami. Odpoledne jsme si zabalili 
věci, naposledy jsme se vyfotili a jeli domů.  

Myslím si, že jsme si všichni tábor užili a budeme se zase těšit na další tábor.  
Vaši vedoucí 
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DOKONČENÍ 
Nebudeme-li nacházet vzlet sympatií k této smlouvě schopný poskytnout ochranu 
novým generacím před nedůvěrou a lhostejností, budou na svět přicházet potomci, 
kteří budou stále méně zakořeněni v této smlouvě již od mateřského lůna. Sociální 
devalvace stálé a plodné smlouvy mezi mužem a ženou je zajisté pro všechny ztrátou. 
Musíme navrátit vážnost manželství a rodině! Bible říká krásně: muž nachází ženu, 
setkávají se, a muž musí něco opustit, aby ji plně našel. A proto opustí muž svého otce i 
svou matku, aby šel k ní. To je krásné! Znamená to začátek cesty. Muž je zcela pro 
ženu a žena je zcela pro muže. 
Pečovat o tuto smlouvu mezi mužem a ženou, i když hřeší a jsou raněni, zmateni, 
poníženi, malomyslní a nejistí, je tedy v dnešní situaci pro nás věřící náročným a 
zaníceným povoláním. Samotné biblické podání o stvoření a hříchu nám ve svém 
závěru podává jeden krásný obraz: „Hospodin Bůh udělal člověku a jeho ženě kožené 
sukně a oblékl je do nich“ (Gen 3,21). Tento pohled plný něhy na onen hříšný pár nás 
zanechává s otevřenými ústy. Bůh je vůči muži a ženě něžný. Je to obraz otcovské péče 
o lidský pár. Samotný Bůh o svoje mistrovské dílo pečuje a chrání je. 

 

 
SVATÝ FRANTIŠEK SALESKÝ +1622 (400. VÝROČÍ OD SMRTI) 
3. Mírnost jako srdečnost 
Pojednání ohledně řeholního života zabírá veliké místo v „Dopisech“ a v „Duchovních 
pojednáních“. Komunita je místem setkání různých individuí, kteří se víceméně 
spojují dohromady a harmonicky směřují ke společnému cíli – k službě Bohu. A k 
dosažení tohoto cíle je spojení srdcí hlavním prostředkem. Tato přátelská shoda staví 
všechno na mírnosti. Je však třeba poznamenat, že pokud mluví svatý František o 
řeholních komunitách, nepoužívá slovo mírnost, ale slovo srdečnost. Srdečností chápe 
přívětivý a uctivý postoj a podporování dobra u lidí, kteří žijí pod stejnou střechou. 
Srdečnost – typická ctnost řeholní komunity 
V každé řeholní komunitě musí vzkvétat určité ctnosti, které udávají tón a styl všemu, 
co se dělá. Svatý František Saleský vyžadoval a vštěpoval při zakládání nových 
řeholních domů tyto základní ctnosti: poslušnost, pokoru, lásku, ale především 
vlídnost, kterou nazýval charismatem a květem lásky a nejjistějším prostředkem pro 
růst v lásce k Bohu a k dokonalosti. Přínos tohoto tvrzení je v křesťanské askezi 
opravdu revolucionářský. Už ne umrtvování a kající skutky, které mají sloužit k tomu, 
abychom se přiblížili k Bohu. Jenom laskavost v jednání vůči bližnímu nás přivede ke 
svatosti. 
Velikost řeholního domu je tedy v zachovávání laskavosti. František vyjadřuje ve více 
dopisech své dojetí, když popisuje, jaká velká láska pulzovala v prvních komunitách 
sester. Vykreslil ji ve vzácných podobách. 1 července 1616 napsal svatý František 
kardinálovi Bellarminovi, že sestry Navštívení žily spolu tak laskavým a vroucím 
způsobem, že bylo těžké říci, zda převládala vlídnost nad důležitostí nebo důležitost 
nad vlídností. Na jiném místě definuje klášter v Anecy jako místo, kde se setkalo 
zamilování a Navštívení jako spojení duší, které nejsou stejné. 

 



VOLNO 

    Zatím volno 

DOPLNITdopln  
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PAPEŽ FRANTIŠEK - RODINA: MUŽ A ŽENA, DRUHÁ ČÁST 

Katecheze papeže Františka na audienci, nám. sv. Petra 22. 4. 2015 

Drazí bratři a sestry,  
v předchozí katechezi jsem se pozastavil u prvního biblického textu o stvoření lidské 
bytosti v první kapitole Geneze, kde se píše: „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k 
obrazu Božímu ho stvořil; stvořil je jako muže a ženu“ (Gen 1,27). Dnes bych toto 
zamyšlení chtěl dokončit druhým biblickým podáním, které nacházíme ve druhé 
kapitole. Tady čteme, že Pán po stvoření nebe a země „utvořil člověka, prach ze země, a 
vdechl do jeho chřípí dech života; tak se stal člověk živou bytostí“ (Gen 2,7). Je to vrchol 
stvoření, ale něco chybí. Bůh pak usadil člověka v krásné zahradě, aby ji obdělával a 
chránil (srov. Gen 2,15). 
Duch svatý, který celou Bibli inspiruje, předkládá zprvu obraz samotného člověka, 
kterému něco chybí: je bez ženy. A naznačuje záměr či dojem Boha, který vidí a pozoruje 
samotného Adama v zahradě Eden: je svobodný, je pánem… ale je sám. A vidí, že to „není 
dobré“. Je to nedostatek společenství, chybí mu společenství, postrádá plnost. „Není 
dobré, že člověk je sám“ – praví Bůh – a dodává: „Udělám mu pomoc, která by byla jeho 
protějškem“ (Gen 2,18). Bůh tedy přivádí k člověku všechna zvířata. Člověk dává 
každému z nich jeho jméno. Je to obraz vlády člověka nad stvořením. V žádném živém 
tvoru však nenachází sobě podobný protějšek. Člověk zůstává nadále sám. Když Bůh 
konečně představí ženu, muž s radostí rozpoznává, že toto a pouze toto stvoření je jeho 
součástí: „kost z mých kostí a tělo z mého těla“ (Gen 2,23). Konečně je tu odlesk, 
vzájemnost. Když chce někdo například pomoci druhému, musí jej mít před sebou. Pokud 
chce někdo pomoci a nemá komu, schází vzájemnost. Člověku k dosažení plnosti něco 
scházelo, chyběla vzájemnost. Žena není „replikou“ člověka, pochází přímo ze 
stvořitelského činu Boha. Obraz „žebra“ není ani v nejmenším výrazem podřadnosti či 
podřízenosti, nýbrž stejné podstaty a komplementarity muže a ženy, kteří se touto 
vzájemností vyznačují. A skutečnost, že v tomto podobenství Bůh vytváří ženu, zatímco 
člověk spí, zdůrazňuje právě to, že ona v žádném případě není výtvorem člověka, nýbrž 
Boha. A naznačuje něco dalšího: aby muž nalezl ženu - a řekněme lásku v ženě - musí 
nejprve snít a potom ji najde. 
Důvěra Boha v muže a ženu, jimž svěřil zemi, je velkorysá, přímá a plná. Důvěřuje jim. 
Zlý však do jejich mysli vkládá podezření, nevíru a nedůvěru. A pak dochází k 
neposlušnosti vzhledem k přikázání, které je chránilo. Upadnou do blouznění 
všemohoucnosti, které kontaminuje všechno a ničí harmonii. Také jej v sobě často 
všichni zakoušíme. 
Hřích plodí nedůvěru a rozdělení mezi mužem a ženou. Jejich vztah je ohrožován 
tisícerými formami znetvoření a poroby, lstivých svodů a ponižující zvůle, včetně těch 
nejvíce dramatických a násilných. Dějiny jsou tím poznamenány. Pomysleme například 
na negativní excesy patriarchálních kultur. Pomysleme na četné formy mužského 
šovinismu, který považuje ženu za druhořadou. Pomysleme na zpředmětnění a 
komercializaci ženského těla v nynější mediální kultuře. Pomysleme však také na nynější 
epidemii nedůvěry, skepticismu ba nevraživosti, která se v naší kultuře šíří zejména u 
žen pochopitelnou podezíravostí vůči smlouvě mezi mužem a ženou, smlouvě, která má 
zároveň tříbit důvěrnost společenství a střežit důstojnost různosti. 
Nebudeme-li nacházet vzlet sympatií k této smlouvě schopný poskytnout ochranu 
novým generacím před nedůvěrou a lhostejností, budou na svět přicházet potomci, 

FARNÍČEK  9/22                                                                                   - 9 - 
 

 
 
 
 



Vol 

DOPLNIT 

 

 

DOPL 

 

- 10 -                                                                FARNÍČEK 9/22  

STABILITA MANŽELSTVÍ SPOČÍVÁ V PŘEKONÁVÁNÍ KRIZÍ 
Každé manželství prochází změnami 
Velmi nebezpečným ideálem pro manželství je jakýsi „ideál nehybnosti“. Představa, že 
oba dva a jejich vztah zůstanou navždy beze změny. Vzhledem k tomu, jak se mění vnější 
okolnosti života manželů a rodiny i vnitřní situace v rodině, je ideál „neměnnosti“ 
nereálný, až nebezpečný. 
Bohužel může být také podpořen špatným chápáním nerozlučnosti manželství, ke které 
se snoubenci rozhodují při vstupu do manželství. Nerozlučnost manželství nemůže 
znamenat jakési „zkamenění“ vztahu, kdy se jeden nebo druhý či oba nemusí o nic snažit, 
nic měnit a v ničem růst, protože „se přeci vzali natrvalo“. Je to vlastně naopak – 
naplnění rozhodnutí žít nerozlučné manželství vyžaduje stálou „práci“ na překonávání 
toho, co by manžele rozdělovalo nebo co jednoho či druhého, a tedy i celý manželský 
vztah neúnosně zatěžuje, a podporování toho dobrého. 
Každé manželství prochází krizí 
Každý manželský pár se musí na své životní cestě vyrovnávat s obtížemi, případně i s větší 
krizí. Přesvědčení, že „nám se to nemůže stát“, patří spíš do období prvního zamilování 
než do seriózních úvah manželů. Proto je třeba opakovat, že ani krize ani obtíže 
neznehodnocují lidský život beze zbytku. Jsou sice nežádoucí, ale je také pravdou, že 
stabilita manželství a jeho hodnota nespočívá v prvé řadě v nepřítomnosti obtíží a krizí, 
ale v jejich úspěšném překonání. Do manželství vstupují a v manželství žijí živí lidé, nikoli 
sfingy, které se nijak nehýbou a nemění. 
„Zaručené recepty“ pro zvládnutí těžkostí 
Každé manželství je originální, muž i žena jsou neopakovatelní jedinci, a proto „zaručené 
recepty“ na řešení obtíží a krizí bývají málo účinné, ne-li škodlivé. Přesto se zde odvážíme 
formulovat několik požadavků, jejichž naplňování by mělo usnadnit nebo umožnit bez 
velkých škod překonat problémy, které různé životní etapy a přechody z jedné etapy do 
druhé přinášejí. 
 
Je tedy třeba: 
dovolovat životnímu partnerovi měnit se; 
připustit, že na stejné podněty nereagují oba stejně; 
snažit se pochopit důvody změn v chování a postojích životního partnera s tím, že 
pochopit není totéž, co souhlasit; 
připustit, že jeden z partnerů může prožívat krize osobní identity, vzájemného vztahu 
nebo víry, ačkoli je druhý neprožil či neprožívá a mohou se mu zdát třeba i nicotné; 
počítat s dalšími změnami v životě jednotlivce, páru i rodiny, a to k lepšímu i k horšímu,  
a chtít je zvládnout, ne odstranit; vidět lidský život v perspektivě vzkříšení, tedy ne jen 
ohraničený narozením a smrtí; 
hledat u Boha spíš sílu k zvládnutí toho, co je obtížné, než ho modlitbou přesvědčovat, 
aby změnil toho druhého. 
Žádné manželství není procházka růžovým sadem, těžkosti se nevyhnou nikomu.  
Manželé dělají chybná rozhodnutí, ale ta by neměla vést k jejich definitivnímu rozchodu 

 
Z knihy Aleše Opatrného - O nesnázích v manželství. 
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POZVÁNKA NA STAŘÍČKOVU POUŤ 

KTERÁ SE KONÁ V NEDĚLI 18. 9. 2022  

Slavnostní mše svatá v 9 hodin (za příznivého počasí venku vedle kostela) 
Hlavním celebrantem bude pražský biskup a bývalý fryštácký farář  
Mons. Karel Herbst, SDB 
Od 14 - 18 hodin je připravený odpolední program na farním dvoře. 
Těšit se můžete na představení jednotlivých aktivit ve farnosti,  
program pro děti, skákací hrad, týmovou hru pro rodiny, hudbu i bohaté občerstvení. 

 
Těší se na Vás organizátoři akce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
POKRAČUJME V SYNODĚ, VYZÝVAJÍ BISKUPOVÉ 

Využívejme synodální metodu, kde to je možné… 
Slibně započatý synodální proces podporujeme a povzbuzujeme jednotlivá společenství 
na farní i diecézní úrovni, aby metodu získanou během tohoto procesu využila k hledání, 
kam Boží Duch vede církev tady a teď, především v tématech týkajících se života 
církevních společenství ve farnostech. 
Synodální proces nezahrnuje zdaleka jen naslouchání a promlouvání. Je to duchovní 
cesta, v níž má své klíčové místo modlitba a prosba o působení Ducha Svatého. 
Jen tak budeme moci rozlišovat znamení doby autenticky, a přitom v Božím světle. 
„Rozhodl totiž Duch Svatý a my.“ (Sk 15,28)     
 

Katolický Týdeník 31/2022 
 

 
 
 

 



Žehná 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, 
značná část z vás – rodiče, prarodiče a hlavně děti se moc těšíte nebo také možná 
děsíte, jaké to letos bude. Určitě dobré, když se na to připravíte. Píši to před začátkem 
školního roku, ale vy, když čtete toto úvodní slovo, jste už vlastně lehce v něm. 
Doporučuji přečíst z Katolického týdeníku stránku Pro klidnější září. Článek je i ve 
vývěsce. Případně doporučuji i knihu Cesta životem od vynikajícího psychologa Pavla 
Říčana. 
Celý měsíc záři bude v naší farnosti nesmírně duchovně nabitý. Začátkem září na faře 
proběhne pro malou skupinku lidí – osm osob - duchovní cvičení podle polského jezuity 
Józefa Augustyna. 
V neděli 11. září v 15

00
 bude v u kaple na Vítové poutní bohoslužba k Panně Marii 

Bolestné v duchovní režii P. Jana Blahy SDB. 
V sobotu 17. září ve 12

00
 přijme v našem kostele z rukou otce biskupa Karla Herbsta 

SDB kněžské svěcení náš salesiánský bratr Vlastimil Vajďák. 
V neděli 18. září v 9

00
 bude u „Staříčkovy“ busty bohoslužba a i na ní bude hlavním 

celebrantem náš biskup Karel Herbst. Odpoledne jste všichni zváni na farní dvůr na 
Den farnosti. Vrata se otvírají ve 14

00
. Jste zváni k občerstvení duchovnímu  

i hmotnému. Také se ledacos dovíte o životě naší farnosti. 
V sobotu 24. září ve 13

00
 bude další duchovní třesk: V našem kostele proběhnou při 

bohoslužbě sliby několika osob, které se přidruží k salesiánské rodině vstupem mezi 
salesiány spolupracovníky. Bohoslužbu povede náš spolubratr P. Petr Košák SDB, 
provinciální delegát pro salesiánskou rodinu. Zrovna se to sešlo, že já o tomto víkendu 
budu na velkém srazu „medvědů brtníků“ na Vysočině. 
A poslední velké pozvání je na autobusový poutní poznávací zájezd do Moravského 
krasu a podhůří Drahanské vrchoviny. Bude v sobotu 1. října od 7

30
 do 19

30
.  

Přihlašovat se můžete na oltáři u „Jezulátka“ zapsáním se na připravený list.  
Zájezd se bude platit až v autobuse. Prosím o urychlené zapsání se! 

Bratři a sestry, všem vám přeji i vyprošuji hluboké prožívání všech těchto událostí. 
Všem Vám žehná o. Josef 

 

 
SETKÁNÍ LEKTORŮ 
V pátek 16. září 2022 o svátku svaté Ludmily zvu všechny lektory Božího slova, kteří se 
chtějí zapojit do služby hlásání Božího slova při nedělních bohoslužbách, na setkání. 
Setkání bude hned po skončení bohoslužby v sále na faře. Po krátkém povídání o této 
službě vytvoříme seznam zájemců o tuto pravidelnou službu a z nich bude vytvořen 
rozpis na jednotlivé neděle. 
Prosím o účast všech, kdo se chtějí do této služby zapojit.  
Tato služba vyplývá z našeho křtu a biřmování. Je to služba k růstu víry v naší farnosti  
a také k růstu naší víry ve vzkříšeného Krista. 

Děkuji všem, kdo tuto nabídku i výzvu přijmou. 
o. Josef 

 
 

 

FARNÍČEK  9/22                                                               - 11 - 

                                                                         KALENDÁRIUM ZÁŘÍ 2022 
  3.9. Památka svatého Řehoře Velikého   
  4.9. 23. neděle v mezidobí 
  8.9. Svátek Narození Panny Marie 
11.9. 24. neděle v mezidobí 
13.9. Památka svatého Jana Zlatoústého 
14.9. Svátek Povýšení svatého kříže 
15.9. Památka Panny Marie Bolestné 
18.9. 25. neděle v mezidobí – Staříčkova pouť 
21.9. Svátek svatého Matouše 
25.9. 26. neděle v mezidobí 
27.9. Památka svatého Vincence z Paula 
28.9. Slavnost svatého Václava 
29.9. Svátek svatých Michaela, Gabriela, Rafaela 
 

VÝZVA K TICHÉ ADORACI ZA MÍR NA UKRAJINĚ 
Bratři a sestry, 
Rada evropských biskupských konferenci vyzývá všechny biskupské konference  
v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity  
s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek 
Povýšení svatého Kříže, 14 září 2022. Rozhodli jsme se k této aktivitě připojit a prosíme 
duchovní správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou adoraci na tento 
úmysl alespoň tam, kde se na svátek Povýšení svatého Kříže koná mše svatá anebo 
tam, kde je k dispozici kněz, jáhen či pověřená osoba k vystavení Nejsvětější svátosti. 
Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka 
přinesla utrpení a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout 
mír.         Mons. Jan Graubner, předseda ČBK 

spolu s biskupy českých a moravských diecézí 
 

FARNÍ TÁBOR 2022 
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UZÁVĚRKA PRO VAŠE PŘÍSPĚVKY VŽDY DO 20. DNE V MĚSÍCI          
VYŠLO 3 .9. 2022 V NÁKLADU 200 KS. 
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HŘÍCHY V BIBLI 
Víte, že biblické osoby rozhodně nebyly bez hříchů? 
Odpovězte na otázky pomocí biblické citace nebo nápovědy. 
 
Co vedlo Kaina k tomu, aby zabil Ábela? 
*Gn 4, 4-5 
Jaký hřích vedl ke zmatení jazyků při stavbě babylonské věže? 
*Gn 11, 4 
Čím zhřešil Mojžíš, že nemohl vejít do zaslíbené země? 
*Nm 20,12 
Co hnalo krále Saula, aby pronásledoval úspěšného Davida? 
*1 Sam 18, 8-15 
Jakého hříchu se dopustila žena, které Ježíš řekl: „Jdi a už nehřeš“? 
*Jan 8, 4 
Jakého hříchu se dopustil apoštol Petr, než jeho skutek připomněl kohout? 
*Jan 18, 27 
Kterým hříchem se proti Ježíšovi zapsal neslavně do dějin Jidáš? 
*Mk 14, 10 
Jakým jednáním získal Jakub provorozenecké právo od bratra Ezaua? 
*Gn 27, 1 - 35 
Před jakým hříchem varuje Ježíš v souvislosti s přikázáním „Nezabiješ“? 
*Mt 5, 21-22 
Čím se provinili manželé Ananiáš a Safira, když prodali své pole? 
*Sk 5, 1 -11 

 
Nápověda:  cizoložství, hněv, lež, malá víra, podvod, pýcha, zapření,  
závist, zrada, žárlivost 
 

Svěcení novokněze P. Vlastimila Vajďáka proběhne 
v našem kostele v sobotu 17. září ve 12 hodin. 

mailto:farnicek@post.cz

