
 

 

  

 

 

          

1 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI  - PROSINEC   2002 

Perličky z naší farnosti:                                    
 

 Rozhovor dvou ţáčků během modlitby Věřím v Boha:      

„Věříš Bohovi?“ 

„Já mu věřím…“ 
 

 „Paní učitelko, vy jste mi lhala!“ Křičí ţáček na paní katechetku. „Říkala jste, 

ţe je Pán Jeţíš pořád se mnou a já jsem si odřel ruku!“ 
 

 Ţáček: „Maminka se mě ptala, kdo mě učí v náboţenství, a já jsem odpověděl, 

ţe pan farmář…“ 
 

 Otec Emil se ptá ţáků ve vyučování: „Kdo to byl Mojţíš?“ 

Ţáček: „Já to vím, paní učitelko,…“ 
 

 Rozhovor maminky s dcerou po proměňování: 

„Maminko, a ten pan farář vypije všechnu tu šťávu?“ 

„Ano, ale to není šťáva ale víno. A v tom víně je Pán Jeţíš.“  

„A maminko, ty kulaté křupky sní taky všechny?“ 
 

 Jak hluboce ovlivňuje náboženství život našich dětí, dokazuje i následující 

výrok jedné holčičky:„Pane faráři, já jsem nedávno řekla mojemu taťkovi otče 

Emile..“ 
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

Stejně jako v uplynulých letech 

budou i letos zajišťovat naši skauti  

Betlémské světlo. 

To bude k dispozici nejenom 

v předsíni kostela uţ od Štědrého 

dne, ale i ve dnech následujících. 

Mimo to si budete moci světlo 

z Betlémské jeskyně přinést do 

svých domovů také z tradičních 

míst v Horní a Dolní Vsi a na 

Vítové. 

***************************** 

SETKÁNÍ U JESLIČEK 

Letošní setkání dětí u jesliček se 

uskuteční na Hod Boţí Vánoční 

od  15 hodin v kostele. 

Děti si mohou připravit básničky 

nebo písničky a nebo třeba  přinést i 

hudební nástroj, na který zde 

zahrají. 

Součástí letošního setkání bude 

krátké pásmo folklorního souboru 

Fryštáček na téma Půjdem spolu do 

Betléma, se kterým děti úspěšně 

vystoupily v loňském roce na 

Vánocích ve zlínském muzeu. 

***************************** 

MŠE SV. O VÁNOCÍCH   
 

24.12. ŠTĚDRÝ DEN   

16.00 a 22.00    

25.12. SV. NAROZENÍ PÁNĚ  

 8.00 a 10.00   

Od 15 hodin setkání dětí u Jesliček 

26.12. SV. ŠTĚPÁNA   

8.00 a 10.00. 

31.12. SILVESTR   

V 17 hodin mše svatá 

Od 23 hodin moţnost soukromé adorace 

aţ do půlnoci. 

1.1.2003 NOVÝ ROK  

8.00 a 10.00 

 

 

V těchto dnech začínáme proţívat adventní dobu.  

K adventu se váţe několik důleţitých myšlenkových proudů.  

Připomínáme si dlouhou dobu, kdy lidstvo v Izraelském národě očekávalo 

příchod Mesiáše.  

Advent je však pro nás především dobou přípravy na Vánoční svátky. 

Připravujeme se co nejlépe oslavit Boţí narození.  

Během adventní doby myslíme také na poslední příchod Pána Jeţíše na konci 

světa.  

Narození Boţího Syna je především velkým darem pro celé lidstvo.  

Všichni se těšíme na sváteční dny, kdy chceme oslavit narození Pána Jeţíše. 

Navzájem se obdarováváme.  

Máme velkou radost, ţe druzí přijímají, co jsme jim s láskou připravili.  

Umět přijímat dary je podobné umění jako dary dávat.  

Kaţdého člověka chce sám Bůh v osobě Pána Jeţíše obdarovat.  

Chce přijít do našeho srdce a do našich mezilidských vztahů.  

Přeji Vám všem, abychom přijímali Pána Jeţíš do čistého srdce, které je plné 

vděčnosti Bohu i lidem.  

Naše srdce ať se inspiruje samotným Dárcem, který se nám zcela vydává aţ do 

krajnosti.  

Do celého adventního snažení i do svátečních dnů přeji všem 

pokoj v srdci, hodně radosti a vzájemného porozumění 

       otec Emil 
        

 

 

 

 
 

 
  
 1.12. – 1. neděle adventní 

 6.12. – svátek sv. Mikuláše 

 7.12. – svátek sv. Ambrože 

 8.12. – 2. neděle adventní 

 9.12. – Slavnost P. Marie Neposkvrněné 

13.12. – svátek sv. Lucie 

14.12. – svátek sv. Jana od Kříže 

15.12. – 3. neděle adventní 

22.12. – 4. neděle adventní 

24.12. – Štědrý den 

25.12. – Boží hod Vánoční 

26.12. – svátek sv. Štěpána 
27.12. – svátek sv. apoštola Jana 

28.12. – svátek sv. Mláďátek 

29.12. – svátek sv. Rodiny 

31.12. – Silvestr – konec roku 

 1.1.– Slavnost Matky Boží Panny Marie 
 

 
 

 

…v neděli 29. prosince od 15.00 hod. 

vystoupí v našem kostele s vánočním 

koncertem Smíšený pěvecký sbor ze Štípy. 

Vstupné bude dobrovolné… 

************************************* 

…také naše farnost uţ má své internetové 

stránky, které najdete na adrese: 

www.frystfar.wz.cz 

…je vyrobili ministranti Honza Görig 

a Pavel Osoha ml. 

…na nich najdete i farní zpravodaj v jeho 

internetové podobě a celou řadu dalších 

informací 

…i na jejich adresu můţete také posílat své 

připomínky k podobě Farníčku a podílet se 

tak na jeho vzniku 

 
 

                                      

 

Poslední letošní setkání maminek se uskuteční 

10. prosince od 9.00 – 11.00  
v prostorách Městské knihovny Fryšták.  

Připraven je poslech pohádek a ukázky 

kniţních novinek s vánoční tématikou pro děti i 

jejich maminky.  
 



 

                      

        

 

 Turnaj s názvem „Zlomená noha CUP“ by určitě mohl u 

někoho vzbuzovat pochybnosti o předváděné úrovni hry, ale naši ministranti 

uţ dávno ví, co se za tímto „morbidním“ heslem skrývá. Je to totiţ fotbalový 

turnaj, který pořádá ministrantské vedení Vizovického děkanátu v tělocvičně 

trnavské ZŠ. Také letos 26. října 2002 se do Trnavy sjeli kluci ze širokého 
okolí, aby si navzájem ukázali, jak se hraje fotbal. 

Turnaj se hrál ve třech kategoriích: 7 - 12, 13 – 16 a 17 – 99 let.  

Naši ministranti se letos zúčastnili opravdu v rekordním počtu – podařilo se 

jim totiţ sestavit týmy do všech tří věkových kategorií. Nejmladší kategorie 

začala hrát v 9.00 ráno, prostřední je vystřídala před obědem a nejstarší pak 

hráli své zápasy odpoledne. Naše nejmladší druţstvo ve sloţení: Martin 

Grulich, Filip Jasenský, Filip Němec, Pavel Nášel a Honza Kočenda obstálo v 

konkurenci devíti týmů velmi slušně a obsadilo  nakonec pěkné 5. místo. Tým 

prostřední kategorie ve sloţení: Pavel Osoha, Zdeněk Bělák, Tomáš Jasenský, 

Radim Horáček a Jirka Zouhar měl trochu smůlu, protoţe naši ve dvou 

zápasech vedli, ale soupeři se vţdycky podařilo stav otočit, takţe nakonec 

skončili bez bodu. Největší naděje byly vkládány do nejstarší kategorie. Ta 

byla totiţ částečně posílena o závodně hrající fotbalisty z Martinic pod 

vedením Petra Popelky. Za Fryšták se účastnili Pavel Osoha a Víťa Němec. 

Posílil nás také ještě jeden Pavlův spoluţák z Trnavy. Fryštácká útočná řada 

se velmi dobře činila, coţ se prokázalo uţ v prvním zápase se Štípou, kdy 

jsme otočili nepříznivý stav 1 : 2 a zvítězili jsme 5 : 3. V druhém zápase jsme 

ale dostali „na frak“ od domácí Trnavy, kdy se vůbec nedařila tvorba hry a 

pro změnu jsme zase my inkasovali 5 gólů - 5 : 1 (i kdyţ ten jediný gól, který 

jsme dali, byl fotbalově nejkrásnější). V posledním zápase proti Kašavě jsme 

se proto raději více soustředili na obranu, coţ se vyplatilo. Soupeř sice vytěţil 

z minima šanci maximum, ale náš útok tentokrát nezklamal, takţe jsme 

nakonec zaslouţeně zvítězili 3 : 2. Fryšták obsadil v konečném hodnocení 2. 

místo (bezkonkurenčně zvítězili domácí). 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem organizátorům této akce, protoţe turnaj 

byl na dobré úrovni i po fotbalové stránce. Velký dík patří také 

několika našim tatínkům, kteří zajistili odvoz a strávili s kluky na turnaji kus 

svého volného času. Díky moc - no a my uţ se můţeme těšit na jaro, kdy by 
se měl uskutečnit pro změnu turnaj v florbale.                                   Vít Němec 

 

 

 

 

 

 

 

Také v naší fryštácké farnosti začíná od tohoto měsíce vycházet 

pravidelně farní zpravodaj. 

Na jeho stránkách bychom vás chtěli nejenom seznamovat s důleţitými 

událostmi, které se budou konat v našem kostele / nebo v DISu /, ale 

budeme vám v pravidelném měsíčním intervalu přinášet i duchovní 

zamyšlení, informace o nejrůznějších výročích a v neposlední řadě vám 

budeme sdělovat, jak je na tom naše farní společenství … 

Samozřejmě, ţe to všechno se neobejde ani bez vás – a proto 

bychom rádi vyzvali Ty, kteří by chtěli pravidelně přispívat svými 

články ke všemu, co se týká našeho farního společenství, aby se 

přihlásili u Pavla Nášela – nebo pokud mohou, aby posílali své 

příspěvky na e-mail: farnicek@post.cz 

Vzadu v kostele bude rovněţ schránka, do které budete moci své 

připomínky nebo články vkládat. 

Zatím bude mít náš zpravodaj takovou podobu, jakou jste dnes 

dostali do rukou poprvé - pokud se však sejde dostatek materiálů 

nebude problém tyto stránky postupně rozšiřovat. 

Farní zpravodaj budete dostávat bezplatně – coţ ale neznamená, ţe 

jeho výroba nic nestojí. Pokud však budete chtít případně nějakou 

částkou přispět na jeho výrobu, vaší dobročinnosti se meze nekladou… 

 

Čekáme na vaše 

připomínky a poznámky 

k tomu, jak by měl náš 

Farníček vypadat a co by 

jste na jeho stránkách rádi 

viděli a hlavně četli. 

Pokud máte pocit, ţe 

můţete být při jeho 

přípravě nějak nápomoci, 

ozvěte se nám.  

 
       Foto: Jiří Horák                                         Pavel Nášel 

 

 

 

 



S 

 

 

 
Předvánoční ladění 

 

Přijďte si s námi vychutnat poslední předvánoční 

chvilky, naladit se na sváteční pohodu…  

V neděli 22. prosince od 14.00 hod. jsme pro Vás připravili 

odpoledne nejen pro děti (např. odlívání svíček – s sebou košili na zašpinění), pro 

utahané maminky masáže, pro tatínky svařák, aby řeč nestála…  

V 16.00 hod. zazní malý adventní koncert Terezky Pekárkové 

(violoncello) a Jirky Fadrného (kytara) z brněnské folkové skupiny Svítání. 

Možná si je pamatujete ze zářijových oslav na DISu. Koncert bude součástí 

vernisáže výstavy fotografií a výtvarných prací mladých talentů.  

 

Vstupné dobrovolné – muzikantům na cestu 

Srdečně Vás zvou Marta Hefková a Eliška Vechetová 

 

****** 

 

Silvestrovské díkůvzdání 
 

Pokud máte chuť strávit letos konec roku trochu jinak, připojte se  nám! 

Na věku nezáleží, pokud už Vás maminka po večerníčku nežene do postele. 

V 18.00 hod. se na Silvestrovském Díkůvzdání ve společenském sále 

DISu poohlédneme za uplynulým rokem, poděkujeme za vše dobré, i za to, co 

bylo těžší ( zakončení kolem 19.00 hod.) 

V 21.00 hod. vypukne zábavný program připravený účastníky, který 

vyvrcholí půlnočním ohňostrojem. A bude se aj tančit, a pořádně! 

 

   

 

 
 

Jak jistě víte, na jaře letošního roku se začalo s rekonstrukcí fryštácké fary. 

Dlouhodobě neudržovaný objekt si vyžádal mnoha set tisícovou opravu. 

Na to, jak budova vypadala před začátkem prací, možná už mnozí z vás zapomněli. 

Nutno však dodat, že bez pomoci Vás farníků, kteří jste přispěli buď finančně nebo 

jste sami přiložili ruku k dílu, by nebylo možno mnoho věcí realizovat. 

Zatím se podařilo: osekat omítky, zabudovat svislou izolaci proti vlhkosti, podřezat 

obvodové stěny budovy, byla vyměněna okna, okapy, připravuje se výměna 

vstupních dveří, dále byl objekt zateplen (v prostoru půdy), proběhla oprava a 

výměna elektroinstalace a fara byla také vymalována. 

Díky pořízení několika vysoušečů se nyní daří eliminovat také vnitřní vlhkost. 

Celkový objem prací si až doposud vyžádal částku zhruba 1 milionu a 70 tisíc.  

Samotné město Fryšták přispělo ze svého rozpočtu sumou 400 tisíc korun. 

Podrobněji Vás o jednotlivých položkách budeme informovat v příštím čísle. 

Další oprava fary bude pokračovat až v jarních měsících a věříme, že započaté dílo 

se nám s pomocí Boží podaří dokončit.                                                            
             Pavel Nášel 

 

Nový církevní rok vždy začíná čtyřtýdenní přípravou na Vánoce. Slovo "adventus"  

- česky "příchod" připomíná nastoupení krále na trůn nebo jeho triumfální vjezd do 

města. Tato liturgická doba nám ukazuje Pána, který stále přichází a na jehož 

slavný příchod čekáme. V posledním - předvánočním týdnu se už plně zaměřujeme 

na Kristův první příchod a na jeho narození. 

    
Advent se mj. projevuje skromnější výzdobou v kostele a fialovou liturgickou  

barvou. Typickým symbolem tohoto období je adventní věnec se čtyřmi svíčkami, 

které se postupně rozsvěcují - každý týden o jednu více.   

Znamená to, že čím blíže jsme Kristu, tím více je světla. 

První počátky slavení adventu se objevují ve Španělsku už koncem  

4. století a od 12.-13. století je advent začátkem nového liturgického roku.  

 

 

 

 

Milí přátelé, jistě jste na mnoha místech Fryštáku viděli letáčky týkajících se této 

akce… 

Také s Vaší pomocí chceme už posedmé podpořit akci Adopce dětí na dálku.  

Občané města už adoptovali celkem sedm indických dětí.  

Letos v říjnu jsme obdrželi zprávu, že naše „adoptivní“ dítě  

Precilla D´Souza dokončila školní docházku.  

Aby ostatní děti v příštím roce mohly pokračovat ve studiu, je třeba shromáždit  

částku 29.400 Kč.  

(Náklady na sponzorování jednoho dítěte v Indii jsou 4.900 Kč za rok.)   

 Za jakýkoliv Váš dar předem děkují jménem „našich“ dětí organizátoři sbírky.  
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akce… 

Také s Vaší pomocí chceme už posedmé podpořit akci Adopce dětí na dálku.  

Občané města už adoptovali celkem sedm indických dětí.  

Letos v říjnu jsme obdrželi zprávu, že naše „adoptivní“ dítě  

Precilla D´Souza dokončila školní docházku.  

Aby ostatní děti v příštím roce mohly pokračovat ve studiu, je třeba shromáždit  

částku 29.400 Kč.  

(Náklady na sponzorování jednoho dítěte v Indii jsou 4.900 Kč za rok.)   

 Za jakýkoliv Váš dar předem děkují jménem „našich“ dětí organizátoři sbírky.  
 



 

                      

        

 

 Turnaj s názvem „Zlomená noha CUP“ by určitě mohl u 

někoho vzbuzovat pochybnosti o předváděné úrovni hry, ale naši ministranti 

uţ dávno ví, co se za tímto „morbidním“ heslem skrývá. Je to totiţ fotbalový 

turnaj, který pořádá ministrantské vedení Vizovického děkanátu v tělocvičně 

trnavské ZŠ. Také letos 26. října 2002 se do Trnavy sjeli kluci ze širokého 
okolí, aby si navzájem ukázali, jak se hraje fotbal. 

Turnaj se hrál ve třech kategoriích: 7 - 12, 13 – 16 a 17 – 99 let.  

Naši ministranti se letos zúčastnili opravdu v rekordním počtu – podařilo se 

jim totiţ sestavit týmy do všech tří věkových kategorií. Nejmladší kategorie 

začala hrát v 9.00 ráno, prostřední je vystřídala před obědem a nejstarší pak 

hráli své zápasy odpoledne. Naše nejmladší druţstvo ve sloţení: Martin 

Grulich, Filip Jasenský, Filip Němec, Pavel Nášel a Honza Kočenda obstálo v 

konkurenci devíti týmů velmi slušně a obsadilo  nakonec pěkné 5. místo. Tým 

prostřední kategorie ve sloţení: Pavel Osoha, Zdeněk Bělák, Tomáš Jasenský, 

Radim Horáček a Jirka Zouhar měl trochu smůlu, protoţe naši ve dvou 

zápasech vedli, ale soupeři se vţdycky podařilo stav otočit, takţe nakonec 

skončili bez bodu. Největší naděje byly vkládány do nejstarší kategorie. Ta 

byla totiţ částečně posílena o závodně hrající fotbalisty z Martinic pod 

vedením Petra Popelky. Za Fryšták se účastnili Pavel Osoha a Víťa Němec. 

Posílil nás také ještě jeden Pavlův spoluţák z Trnavy. Fryštácká útočná řada 

se velmi dobře činila, coţ se prokázalo uţ v prvním zápase se Štípou, kdy 

jsme otočili nepříznivý stav 1 : 2 a zvítězili jsme 5 : 3. V druhém zápase jsme 

ale dostali „na frak“ od domácí Trnavy, kdy se vůbec nedařila tvorba hry a 

pro změnu jsme zase my inkasovali 5 gólů - 5 : 1 (i kdyţ ten jediný gól, který 

jsme dali, byl fotbalově nejkrásnější). V posledním zápase proti Kašavě jsme 

se proto raději více soustředili na obranu, coţ se vyplatilo. Soupeř sice vytěţil 

z minima šanci maximum, ale náš útok tentokrát nezklamal, takţe jsme 

nakonec zaslouţeně zvítězili 3 : 2. Fryšták obsadil v konečném hodnocení 2. 

místo (bezkonkurenčně zvítězili domácí). 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem organizátorům této akce, protoţe turnaj 

byl na dobré úrovni i po fotbalové stránce. Velký dík patří také 

několika našim tatínkům, kteří zajistili odvoz a strávili s kluky na turnaji kus 

svého volného času. Díky moc - no a my uţ se můţeme těšit na jaro, kdy by 
se měl uskutečnit pro změnu turnaj v florbale.                                   Vít Němec 

 

 

 

 

 

 

 

Také v naší fryštácké farnosti začíná od tohoto měsíce vycházet 

pravidelně farní zpravodaj. 

Na jeho stránkách bychom vás chtěli nejenom seznamovat s důleţitými 

událostmi, které se budou konat v našem kostele / nebo v DISu /, ale 

budeme vám v pravidelném měsíčním intervalu přinášet i duchovní 

zamyšlení, informace o nejrůznějších výročích a v neposlední řadě vám 

budeme sdělovat, jak je na tom naše farní společenství … 

Samozřejmě, ţe to všechno se neobejde ani bez vás – a proto 

bychom rádi vyzvali Ty, kteří by chtěli pravidelně přispívat svými 

články ke všemu, co se týká našeho farního společenství, aby se 

přihlásili u Pavla Nášela – nebo pokud mohou, aby posílali své 

příspěvky na e-mail: farnicek@post.cz 

Vzadu v kostele bude rovněţ schránka, do které budete moci své 

připomínky nebo články vkládat. 

Zatím bude mít náš zpravodaj takovou podobu, jakou jste dnes 

dostali do rukou poprvé - pokud se však sejde dostatek materiálů 

nebude problém tyto stránky postupně rozšiřovat. 

Farní zpravodaj budete dostávat bezplatně – coţ ale neznamená, ţe 

jeho výroba nic nestojí. Pokud však budete chtít případně nějakou 

částkou přispět na jeho výrobu, vaší dobročinnosti se meze nekladou… 

 

Čekáme na vaše 

připomínky a poznámky 

k tomu, jak by měl náš 

Farníček vypadat a co by 

jste na jeho stránkách rádi 

viděli a hlavně četli. 

Pokud máte pocit, ţe 

můţete být při jeho 

přípravě nějak nápomoci, 

ozvěte se nám.  

 
       Foto: Jiří Horák                                         Pavel Nášel 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

Stejně jako v uplynulých letech 

budou i letos zajišťovat naši skauti  

Betlémské světlo. 

To bude k dispozici nejenom 

v předsíni kostela uţ od Štědrého 

dne, ale i ve dnech následujících. 

Mimo to si budete moci světlo 

z Betlémské jeskyně přinést do 

svých domovů také z tradičních 

míst v Horní a Dolní Vsi a na 

Vítové. 

***************************** 

SETKÁNÍ U JESLIČEK 

Letošní setkání dětí u jesliček se 

uskuteční na Hod Boţí Vánoční 

od  15 hodin v kostele. 

Děti si mohou připravit básničky 

nebo písničky a nebo třeba  přinést i 

hudební nástroj, na který zde 

zahrají. 

Součástí letošního setkání bude 

krátké pásmo folklorního souboru 

Fryštáček na téma Půjdem spolu do 

Betléma, se kterým děti úspěšně 

vystoupily v loňském roce na 

Vánocích ve zlínském muzeu. 

***************************** 

MŠE SV. O VÁNOCÍCH   
 

24.12. ŠTĚDRÝ DEN   

16.00 a 22.00    

25.12. SV. NAROZENÍ PÁNĚ  

 8.00 a 10.00   

Od 15 hodin setkání dětí u Jesliček 

26.12. SV. ŠTĚPÁNA   

8.00 a 10.00. 

31.12. SILVESTR   

V 17 hodin mše svatá 

Od 23 hodin moţnost soukromé adorace 

aţ do půlnoci. 

1.1.2003 NOVÝ ROK  

8.00 a 10.00 

 

 

V těchto dnech začínáme proţívat adventní dobu.  

K adventu se váţe několik důleţitých myšlenkových proudů.  

Připomínáme si dlouhou dobu, kdy lidstvo v Izraelském národě očekávalo 

příchod Mesiáše.  

Advent je však pro nás především dobou přípravy na Vánoční svátky. 

Připravujeme se co nejlépe oslavit Boţí narození.  

Během adventní doby myslíme také na poslední příchod Pána Jeţíše na konci 

světa.  

Narození Boţího Syna je především velkým darem pro celé lidstvo.  

Všichni se těšíme na sváteční dny, kdy chceme oslavit narození Pána Jeţíše. 

Navzájem se obdarováváme.  

Máme velkou radost, ţe druzí přijímají, co jsme jim s láskou připravili.  

Umět přijímat dary je podobné umění jako dary dávat.  

Kaţdého člověka chce sám Bůh v osobě Pána Jeţíše obdarovat.  

Chce přijít do našeho srdce a do našich mezilidských vztahů.  

Přeji Vám všem, abychom přijímali Pána Jeţíš do čistého srdce, které je plné 

vděčnosti Bohu i lidem.  

Naše srdce ať se inspiruje samotným Dárcem, který se nám zcela vydává aţ do 

krajnosti.  

Do celého adventního snažení i do svátečních dnů přeji všem 

pokoj v srdci, hodně radosti a vzájemného porozumění 

       otec Emil 
        

 

 

 

 
 

 
  
 1.12. – 1. neděle adventní 

 6.12. – svátek sv. Mikuláše 

 7.12. – svátek sv. Ambrože 

 8.12. – 2. neděle adventní 

 9.12. – Slavnost P. Marie Neposkvrněné 

13.12. – svátek sv. Lucie 

14.12. – svátek sv. Jana od Kříže 

15.12. – 3. neděle adventní 

22.12. – 4. neděle adventní 

24.12. – Štědrý den 

25.12. – Boží hod Vánoční 

26.12. – svátek sv. Štěpána 
27.12. – svátek sv. apoštola Jana 

28.12. – svátek sv. Mláďátek 

29.12. – svátek sv. Rodiny 

31.12. – Silvestr – konec roku 

 1.1.– Slavnost Matky Boží Panny Marie 
 

 
 

 

…v neděli 29. prosince od 15.00 hod. 

vystoupí v našem kostele s vánočním 

koncertem Smíšený pěvecký sbor ze Štípy. 

Vstupné bude dobrovolné… 

************************************* 

…také naše farnost uţ má své internetové 

stránky, které najdete na adrese: 

www.frystfar.wz.cz 

…je vyrobili ministranti Honza Görig 

a Pavel Osoha ml. 

…na nich najdete i farní zpravodaj v jeho 

internetové podobě a celou řadu dalších 

informací 

…i na jejich adresu můţete také posílat své 

připomínky k podobě Farníčku a podílet se 

tak na jeho vzniku 

 
 

                                      

 

Poslední letošní setkání maminek se uskuteční 

10. prosince od 9.00 – 11.00  
v prostorách Městské knihovny Fryšták.  

Připraven je poslech pohádek a ukázky 

kniţních novinek s vánoční tématikou pro děti i 

jejich maminky.  
 



 

 

  

 

 

          

1 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI  - PROSINEC   2002 

Perličky z naší farnosti:                                    
 

 Rozhovor dvou ţáčků během modlitby Věřím v Boha:      

„Věříš Bohovi?“ 

„Já mu věřím…“ 
 

 „Paní učitelko, vy jste mi lhala!“ Křičí ţáček na paní katechetku. „Říkala jste, 

ţe je Pán Jeţíš pořád se mnou a já jsem si odřel ruku!“ 
 

 Ţáček: „Maminka se mě ptala, kdo mě učí v náboţenství, a já jsem odpověděl, 

ţe pan farmář…“ 
 

 Otec Emil se ptá ţáků ve vyučování: „Kdo to byl Mojţíš?“ 

Ţáček: „Já to vím, paní učitelko,…“ 
 

 Rozhovor maminky s dcerou po proměňování: 

„Maminko, a ten pan farář vypije všechnu tu šťávu?“ 

„Ano, ale to není šťáva ale víno. A v tom víně je Pán Jeţíš.“  

„A maminko, ty kulaté křupky sní taky všechny?“ 
 

 Jak hluboce ovlivňuje náboženství život našich dětí, dokazuje i následující 

výrok jedné holčičky:„Pane faráři, já jsem nedávno řekla mojemu taťkovi otče 

Emile..“ 
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