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Fryšták 2006  
 

V úterý 25. července se na vnonorovském nádraží sešlo asi dvacet ministrantů, 
kteří se přihlásili na fyzicky velmi náročný ministrantský tábor. 

Cestovalo se vlakem a hlavní dohled nad námi měl Jíří Zýbal, který svůj těžký 
úkol, udržet nás v klidu, splnil. Vlakem jsme přijeli do Hulína. Odtud jsme však 
šlapali po svých. Do tábora jsme dorazili v odpoledních hodinách všichni ve 
zdraví.  

Náš tábor ležící v lese se skládal z dřevěných chatek, jídelny, kuchyně a 
místnosti na uskladnění potravin.Tento tábor se od ostatních lišil několika 
maličkostmi.Tentokrát se jelo na rekordních 13 dnů a zatímco loni jsme si přáli, 
aby přestalo pršet, letos jsme se modlili, aby alespoň trochu zapršelo, protože 
všude panovalo velké sucho. I letos s námi část tábora strávil pan farář, který 
pro nás odsloužil mši svatou dříve než odcestoval zpět domů. 

Uplynulo pár dní a všichni účastníci bez problémů zvládali program. Velkou 
zkouškou bylo páteční ráno. V tento den jsme se vydali na túru. Sluníčko nám 
přálo, a tak jsme šlapali do kopce a z kopce tak dlouho, až jsme dorazili na 
Hostýn, kde jsme se zúčastnili mše svaté v 11 hodin. Večer jsme se v pořádku vrátili  
a v nohách jsme měli třicet kilometrů. Tábor se pomalu překulil do své 
druhé půle a hochy čekala další zkouška nazvaná stezka odvahy. Ta se uskutečnila 
ve středu. I tuto zkoušku všichni zvládli. 

Ve čtvrtek jsme se vydali ještě jednou na kratší túru. Po mírném bloudění jsme se 
dostali na zříceninu hradu Lukov a poté i do Zoo v Lešné. V sobotu nadešel 
poslední večer, kdy přišlo vyhodnocení všech her a byli vybráni nejlepší „borci“, 
kteří se celý tábor snažili a teď byli odměněni. Když tito hoši jeli na tábor 
byla to banda ustrašených rošťáků. Z toho tábora se však vraceli tvrdí 
bojovníci.  

Na závěr nezbývá než poděkovat skvělým kuchařkám - paní Studničkové, paní 
Komoňové a Monice Petruchové - za to, že se o nás tak výborně staraly a dokázaly 
připravit úžasná jídla. O správný průběh tábora se starali tito vedoucí : Lukáš 
Petrucha, Jiří Zýbal, Tomáš Jakubíček, Ondřej Tomeček, Tomáš Řičica, Karel 
Vaštík a Miroslav Pátek. Také jim patří náš velký dík. Chceme poděkovat také 
všem ostatním, kteří nám jakkoli pomáhali. 
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Světci měsíce 
Hildegarda z Bingenu 

( 17. září ) 
 

Přírodovědkyně, mystička, církevní politička, básnířka, 
lékařka – to vše byla Hildegarda z Bingenu. „Největší ženou 
Německa“ nazval Teodor Schnitzler tuto osobnost německých a 
světových církevních dějin. Hildegardin kritický hlas nebylo v 
její době možno přeslechnout. Když měla co říci ke stavu církve, 
pak se nezastavila ani před velkými a mocnými, ani před císařem 
Bedřichem Barbarossou, jemuž psala planoucí dopisy. 

Hildegarda přišla na svět v Bermersheimu v rýnské župě 
kolem roku 1098. Její rodiče ji předali, sotva osmiletou Jutě ze 
Sponheimu, která se usadila v opatství Disibodenberg v rýnské 
Falci a vedla klášter. Zde, v klášterním společenství, se 
Hildegarda naučila jen číst a psát a trochu latinsky. 

Když roku 1136 Juta zemřela, převzala Hildegarda vedení 
kláštera na Disibodenbergu, ale   deset let později přeložila 
společenství na Rupertsberg u Bingenu, kde založila nový 
klášter. Přes tři desetiletí zde Hildegarda působila a podnikala 
přes narušené zdraví mnoho cest k velikánům své doby. Všude 
obávaná, ale uznávaná abatyše kázala lidu a kléru o přísnosti mravů a ochotě k pokání. 
Opakovaně se jí dotazovali o radu knížata a biskupové, králové i obyčejní lidé. Hildegarda patřila 
ve 12. století k nejuznávanějším osobnostem církevního světa. 

Už od svého dětství měla Hildegarda pravidelně zjevení, která se ve stáří množila. Tyto 
zkušenosti uložila v pozdějších letech (za pomoci písaře, protože latinskou řeč dobře neovládala) 
ve svých spisech, které se staly slavnými. Hildegardina díla se považují za prvotiny německé 
mystiky. Kromě toho vešla abatyše z Rupertsbergu do dějin jako první píšící „lékařka“. 
Hildegarda z Bingenu zemřela 17. září 1179 ve svém klášteře na Rupertsbergu, kde také našla 
svůj poslední odpočinek. 

 
 

Marie Viléma Emilie z Rodatu 
( 20. září ) 

 

Marie Viléma Emilie z Rodatu se narodila 6. září 1787 v St.Martin de Limouze ve Francii. 
Založila v roce 1815 u Villefranche ústav, jehož sestry se věnovaly padlým dívkám, zpustlým 
dětem, zajatcům a domácí péčí o nemocné. Ona sama byla v ústavu představenou. Marie Viléma 
Emilie z Rodatu byla mysticky velmi omilostněna, o čemž však jen málokdo věděl. Zemřela 19. 
září 1852 ve Villefranche ve Francii. Zakladatelka ústavu byla v roce 1940 prohlášena za 
blahoslavenou a 23. dubna 1950 papežem Piem XII. za svatou. 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 

Milá kamarádko,  
milý kamaráde!  

 
Prázdniny utekly jako voda a zase tu máme školní rok začínající tentokráte 4.září. 

Září je měsíc, který většina z nás nemá ráda. Přináší začátek nového školního roku a také 
oznamuje, že léto odevzdává svou vládu podzimu. Letní prázdniny nám přinesly mnoho 
nových zážitků, které bychom určitě rádi sdělili svým spolužákům. Právě proto je tu také 
školní rok, ve kterém se nejen máme naučit mnoho nových věcí, ale i opět poznat své 
přátele, na které jsme možná přes prázdniny zapomněli. Něco podobného můžeme vidět i u 
Boha. On nás nechce jen a jen učit, chce také, abychom Ho lépe poznali. Bůh nás zná, teď 
jsme na řadě my! Nebuďme proto líní a pusťme se do toho! Času není tolik, kolik se zdá.

             Jarin 
 

1. Co Pán Bůh ještě nezažil? 
 
 

2. Na oltáři hoří šest svíček. Kostelník dvě zhasne. Kolik jich zbude? 
 
 

3. Celý život nese kříž a nenaříká. Kdo to je? 
 
 

4. Byl jeden mnich, měl mnoho knih a nevěděl, co je v nich. Byl druhý – a nebyl to 
mnich – měl také mnoho knih a věděl, co je v nich. Jak je to možné? 

 
 

5. Který svatý má tři uši? 
 
 

6. Když Pán Bůh stvořil svět, tak to nikdo z lidí neviděl. Existuje však něco, co stvořil 
před očima všech lidí. Co to je? 

 
 

7. Která svatá má šest nohou? 
 
 

8. Který svatý je mastný? 
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SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE VII.  
Svátost manželství 

 

Hlavními osobami manželské smlouvy jsou pokřtěný muž a pokřtěná žena, svobodní k 
uzavření manželství, kteří dobrovolně vyjádří svůj souhlas. "Být svobodný", to znamená: - nebýt 
vystaven donucování; - nemít překážky na základě přirozeného nebo církevního zákona. 

Církev považuje vzájemný souhlas novomanželů za nezbytný prvek, "který ustavuje 
manželství". Chybí-li souhlas, manželství neexistuje. Souhlas je "lidský úkon, jímž se manželé 
vzájemně sobe dávají a přijímají": "Přijímám tě za manželku" - "Přijímám tě za manžela". Tento 
souhlas, který svazuje oba manžele, nachází své naplnění ve skutečnosti, kdy se stávají "jedním 
tělem". Souhlas musí být úkonem vůle každého z partnerů uzavírajících smlouvu, bez jakéhokoliv 
násilí nebo těžkého donucování zvenčí. Žádná lidská moc nemůže nahradit tento souhlas. Chybí-li 
taková svoboda, pak je manželství neplatné. Z tohoto důvodu (nebo i z jiných příčin, které 
manželství činí neplatným, nebo že vůbec nenastalo): církev může, po prověření situace 
příslušným církevním soudem, prohlásit "neplatnost manželství", totiž že manželství nikdy 
neexistovalo. V tomto případě smluvní strany jsou volné a mohou znovu uzavřít manželství, pod 
podmínkou, že budou respektovat přirozené povinnosti vyplývající z předešlého svazku. Kněz 
(nebo jáhen), který asistuje slavení manželství, jménem církve přijímá souhlas novomanželů a 
uděluje požehnání církve. Přítomnost služebníka církve (a také dvou svědků) viditelně vyjadřuje, 
že manželství je církevní skutečností. Z tohoto důvodu církev obvykle vyžaduje, aby její věřící 
slavili manželství formou, kterou stanovila církev. Toto rozhodnutí vysvětlují různé důvody: 

 - Svátostné manželství je liturgický úkon. Sluší se tedy, aby se slavilo při veřejné liturgii 
církve. - Manželství uvádí do ordo - stavu církevního, vytváří práva a povinnosti v církvi, mezi 
manžely a vůči dětem. - Protože je manželství životní stav v církvi, je třeba, aby byla jistota o 
manželství (odtud povinnost mít svědky). - Veřejný ráz souhlasu chrání "Ano", které bylo jednou 
dáno a napomáhá zachování věrnosti.  

Aby "Ano" novomanželů bylo svobodným a odpovědným úkonem, a manželská smlouva 
měla pevné a trvalé lidské i křesťanské základy, má zásadní důležitost příprava na manželství. 
Přednostní cestou této přípravy zůstává příklad poučování od rodičů a rodin. Úloha pastýřů a 
křesťanského společenství jako "Boží rodiny" je nezbytná pro předávání lidských a křesťanských 
hodnot manželství a rodiny, a to tím více, protože v naší době mnoho mladých zakouší následky 
zničených rodin, které už nezajišťují dostatečně toto uvedení. Mladí lidé mají být vhodné a včas 
poučeni, a to převážně již v rodině, o důstojnosti, úloze a uskutečňování manželské lásky, aby 
nabyli úcty k čistotě a mohli v příhodném věku přejít od počestného zasnoubení ke sňatku. 
 

Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Soudný den. 
2. Dvě, ostatní shoří. 

      3. Pavouk křižák. 
      4. Ten druhý měl vkladní knížky. 
      5. Svatý Florián – jedno ucho džbánu drží v ruce. 
      6. Nos. 
      7. Svatá rodina. 
      8. Svatý olej. 
_________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Luděk Machynka, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 


