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Doplňovačka: Jméno kněze působícího ve Fryštáku v letech 1950 – 1984. 
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Legenda: 
 

1. vlajky 9.  Papinův hrnec (hovorově) 

2. malý bača 10.  převaha 

3. starší teta 11.  rokle (Macocha) 

4. pohádková postava 12.  pusa 

5. strava (jídlo) 13.  dostaviti se pěšky 

6. obyvatel Polabí 14.  autor knihy Bylo nás pět (Karel…) 

7. protějšek stropu 15. koňská „bota“ 

8. syn nebo dcera 

připravil: František Záloha 
 

 Zpovídá se šestiletý klučina panu faráři: „Požádal jsem manželku bližního svého.“ 

„Cože jsi udělal?“ „No, roztrhl jsem si kalhoty, a tak jsem požádal manželku souseda, 

aby mi to zašila...“ 
 

 Co všechno může zaznít při bohoslužbě: 

 „...sedí po krabici Otce...“ 

 „...ty jediný jsi sprchovaný...“ 

 „...trpěl pod koňským pirátem...“ 
8. června 

budou mít 

fryštácké děti 

první svaté 

přijímání 

mailto:farnicek@post.cz






















































 

 

KLUB MAMINEK 
 

10. 6. Péče o pleť v létě, opalovací krémy 

 Setkání maminek je pro tento školní 

rok u konce a na všechny se budeme 

těšit opět v září. 
 

********** 
 

DĚTSKÝ DEN 
 

Dnes, v neděli 1. června, se od 15:00 uskuteční ve Fryštáku na dětském hřišti v ulici Ke 

Skalce již třetí ročník tradičního Dětského dne. 

I letos je pro všechny děti připravena řada soutěží o ceny, táborák s opékáním špekáčků, 

hudba a zajištěno je také občerstvení pro rodiče. 

Přijďte si také vy užít se svými dětmi příjemně strávené odpoledne. 

 

 

 

 
 

První červen je spojen již delší dobu s Mezinárodním dnem dětí. 

Děti se těší na tento den, protože je  jim  věnována  neobvykle velká  

pozornost. Je to velmi hezké, když se mnohé výchovné instituce snaží 

připravit pro děti k tomuto dni různé zábavné programy. 

Je také dobré vědět, že Pán Ježíš myslí na naše děti a má o ně docela vážný zájem. 

Jedním z důležitých dnů v životě křesťana je hned po křtu svatém první den přijetí 

svátostného Krista. Je to den prvního svatého přijímání. Není jedno, jak tento den 

děti prožijí. Jistě, že se tam mísí zbožné prožitky se světskými, ale to už patří 

k životu každého člověka. Je dobré, když mohou rodiče svému dítěti věnovat 

dostatečný čas a svou pozornost. Dávají tak najevo, že jim na dětech záleží a že je 

mají skutečně rádi.  

Mysleme v této době na děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání a také 

na rodiny, v nichž vyrůstají. Tak je může provázet celá naše farnost, protože všichni 

přece tvoříme jedno společenství a máme určitou zodpovědnost za budoucnost naší 

farnosti a rozvoj víry u budoucí generace. Díky za vaše modlitby na tento úmysl i za 

modlitby za budoucího novokněze Pavla Kosmáka. Ze srdce žehná všem 

otec Emil 





1. 6. 7. neděle velikonoční 

3. 6. Památka sv. Karla Lwangy  

 a druhů, mučedníků 

5. 6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a 

mučedníka 

8. 6. Slavnost Seslání Ducha svatého 

11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola 

13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy 

 kněze a učitele církve 

15. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice 

19. 6. Slavnost Těla a Krve Páně 

 (Boží Tělo) 

21. 6. Památka sv. Aloise, řeholníka 

22. 6. 12. neděle v mezidobí 

24. 6. Slavnost Narození sv. Jana 

Křtitele 

27. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova 

28. 6. Památka sv. Ireneje, biskupa a 

mučedníka 

29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla, 

apoštolů 

30. 6. Svátek Výročí posvěcení 

katedrály 

 

 

 

 

Můj vztah ke katechismu 
 

Uplynulo 14 dní, je sobota brzy ráno a já 

vstávám. Jede se do Kroměříže. Máme 

katechetický kurz. Kroměříž je sice krásné 

historické město plné nádherných zákoutí a 

kouzelných uliček, ale někdy dokáže 

nahnat docela hrůzu. To když se píše test. 

Například z katechizmu katolické církve 

(neboli z kurzu KKC) – velká tlustá modrá 

kniha, ke které jsem měla vždy, ne-li přímo 

odpor, tak určitě velmi chladný a lhostejný 

vztah. Nyní však musím zodpovědně říci, 

že po nějaké době navštěvování kurzu se 

můj vztah začal poznenáhlu měnit. Nejen 

že jsem si po rozdělení na kapitoly lépe 

uvědomila, o čem že ta kniha vlastně je. 

Ale také, čemuže to vlastně věřím a že to 

skutečně není tak odporné čtení. Všechny 

pravdy víry, modlitba Otčenáše a život 

z víry jsou po kousíčkách nejen docela 

stravitelné, ale hlavně dost hluboké. Začala 

jsem si té knihy neobyčejně vážit, stejně 

jako výjezdů za vzděláváním ve své víře. 

Strach z testů sice nepominul, ale už je 

menší. Až vyjde toto číslo Farníčku, 

budeme snad mít test zdárně za sebou a 

velká tlustá modrá kniha bude pro mě jen 

radostným zážitkem. 
 

Chtěla bych také povzbudit všechny, 

kterým alespoň trochu není lhostejné, v co 

a koho věří, ke studiu. Nemusí to být 

zrovna katechetický kurz. Možností je 

vždycky dost, jak se zpívá v jedné písničce. 

Je to někdy trochu náročnější všechno 

zvládnout, ale to poznání stojí zato. 
 

Jana Jasenská 



 

 

 
 

V neděli 8. června přistoupí v našem kostele při mši svaté v 10 hodin k prvnímu 

svatému příjímání 14 dětí z Fryštáku a Lukova. 
 

Budou to: Tereza Bačůvková, Zuzana Bačůvková, Antonín Hvozdenský, Zuzana 

Jarošová, Denisa Kamenářová, Aurelie Klestilová, Michal Langer, Ivana 

Langerová, Petra Langerová, Ondřej Macík, Adam Mezihorák, Tomáš Skalička, 

Magdalena Syptáková a Lucie Urbanová. 
 

Myslete, prosím, na všechny tyto děti ve svých modlitbách… 
 

Pane Ježíši, děkujeme Ti za naše děti, které jsme směli 

z Tvé vůle přijmout a předat jim víru. 

Dnes je doprovázíme k oltáři, aby poprvé přijali Tebe, 

chléb života. Buď Ty sám jejich posilou a radostí, 

aby i ony mohly být posvěcením pro celou naši rodinu. 

Dávej nám i nadále odvahu Tebe přijímat 

a Tebou se nechat vést ve svém životě. 
 

Dětem přejeme, aby pro ně den prvního přijetí Pána Ježíše byl tím, na který se nezapomíná 

po celý život. -pn- 

 







 

 

i duchovní povolání. 

Tak bych přál vám i 

sobě, abychom se sešli 

ve Fryštáku zase jednou 

na primici našeho 

rodáka. Třicet let, to už 

je přece jen kus života! 

Moc rád tu štafetu 

posledního fryštáckého 

primicianta někomu 

předám. Primice ve 

Fryštáku, to by zase 

nemělo být něco tak 

výjimečného, nemyslíte? 

Modleme se za to více! 
 

váš Pavel Uhřík 
 

Děkujeme otci Pavlovi za rozhovor a zároveň mu přejeme k jeho jubileu hodně 

Božího požehnání a zdraví do dalších let. Děkujeme mu také za všechno, co pro 

naši farnost vykonal a ještě vykoná. 
 

JAK VZPOMÍNAJÍ FRYŠTÁČTÍ FARNÍCI NA OTCE PAVLA 
 

Vzpomínám si, že ve čtvrtém ročníku gymnázia začal Pavel chodit na májové. 

Vždycky si nesl v ruce knížku a slečna farská (sestra P. Pijáka) mi říkala: „Čí je 

prosím vás ten chlapec, co chodí na ty májové? On se tak krásně modlí.“ Já říkám: 

„Mě se zdá, že je to Pavel Uhříků.“ 

Potom jednou přišla naše stařenka z kostela a povídá: „Ve Fryštáku máme kněze. 

Pan farář říkal: ‘Modlete se, Fryšták bude mít kněze.‘ Ale že ty nevíš, kdo se hlásí 

na kněze?“ A já jí na to povídám: „No já nevím, ale myslím, že Pavel Uhříků.“ 

„A jak to víš?“ A já říkám: „Tož, slečna farská ho viděla, jak se zbožně modlí a 

chodí na májové. A ptala se mne, co je to za synka.“ Ona totiž chodívala do kostela 

každý den a každý den ho pozorovala. A stařenka nato: „Jejda, já jsem myslela, co 

ti povím za novinu a ty to víš!“ A tak to všechno vlastně začalo. 

připravil Vít Němec 
 

(životopis byl sestaven podle vyprávění pana prof. Zapletala – bratrance P. Uhříka)                

 

 
 

 

PPaavveell  KKoossmmáákk::  „„ZZáážžiittkkyy  nneemmuussíí  bbýýtt  kkllaaddnnéé,,  

hhllaavvnněě,,  žžee  jjssoouu  hhlluubbookkéé..““  
 

V sobotu 14.6.2003 v 10:30 proběhne ve fryštáckém kostele kněžské svěcení dvou 

jáhnů. Prvním je Josef Horehleď, SJ (jezuita) a druhým Pavel Kosmák, SDB 

(salesián), zvaný Kosmič. Ten žije ve Fryštáku již více než rok. Díky tomu, že je  

velmi často v trapu, ho zná osobně jenom pár vyvolených. To se však po vysvěcení 

změní, protože se s ním budeme často setkávat, a to nejen v kostele. A abyste věděli, 

„co je Kosmič zač,“ zeptala  jsem se ho na několik otázek (více v červencových 

Fryštáckých listech). 
 

 Co bylo tím prvotním impulsem, aby 

ses stal knězem? 

Tak asi to, že jsem se narodil. Kdybych se 

totiž nenarodil… Ne, vlivů bylo několik. 

V dětství to bylo určitě ministrování – bylo 

to takové fajné a něco mi to dalo. A potom 

to, že jsem jezdil na Chaloupky, kde se mi 

moc líbilo. Bylo to o řádění, vztazích, ale i o 

Pánu Bohu. Když jsem povyrostl, jezdil jsem 

se salošama na asistentská setkaní. Potkal 

jsem zde lidi, kteří mi pomohli k hlubšímu 

setkání s Bohem. Poznal jsem, že mě ten Pán 

Bůh bere a že je to docela fajn.  

Pochopil jsem, že křesťanství není o tom, že 

když miluju Pána Boha, tak se mi všechno 

zlý vyhne. Pakárnám neunikne nikdo. 

Člověk ale může od Boha získat velkou 

vnitřní  sílu,  která mu pomáhá  všechno lépe  

překonat. Navíc, pokud cítí, že je Někým milován, může se od tohoto faktu odrazit. 

Fakt, že život s Bohem může být pěknej, i když není všechno ideální, byl určitě i 

impulsem pro mé kněžství.  

 Co se změní tím, že se staneš knězem? 

Že budu muset za Emila sloužit mše!!! Budu moct taky udělovat svátosti, pomáhat 

druhejm, zpřítomnit setkání s Bohem. No a taky je to nějaký přelom – dospěju k 

tomu, k čemu jsem směřoval. Mělo by to být o hlubším setkání s Bohem, o větší 

vydanosti.  

 Máš nějaké životní krédo? 

Mám jich několik. Jednak se mi líbí Lutherovo: „Víra je ochota vykročit do tmy 

budoucnosti.“ To koresponduje s mým povoláním. Člověk něco prožije, setká se 

s Bohem, ale neznamená to, že má od té doby jasno. Pouze od toho setkání má 

touhu  jít  někam dál, i když neví, jaké to bude. Víra je o té ochotě a někdy kroku do 

 

 

Svěcení zvonů roku 1981 – zleva 

P. Krist, P. Frélich, P. Uhřík a P. Piják 

POZNÁMKA K AKCÍM DISU 
 

Přihlásit se lze na telefonních číslech 577911065, 577912536 (jen v pracovní dny 

od 9:00 do 16:00), písemně na adrese Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták 26, 76316 

nebo e-mailem na adrese disfryst@volny.cz. Akce se platí předem, nejpozději měsíc 

před zahájením, pokud není uvedeno jinak. Při platbě měsíc předem obdržíte 10% 

slevu. Podrobnější informace o nabízených akcích můžete zjistit na internetové 

adrese www.volny.cz/disfryst nebo osobně v DISu. 

http://www.volny.cz/disfryst


 

tmy. Potom něco podobného říká svatý Petr: „Pane, jsi-li to Ty, poruč, ať přijdu 

k Tobě po vodách.“ Věřím tomu, že když se člověk snaží mít oči upřené na Ježíše 

stejně, jako se na něj kouká Petr, tak to jde. On se ale začne koukat jinam, protože si 

říká, že je to vlastně blbost, aby šel po vodě, a jde ke dnu. Takže tak se s tím někdy 

rvu i já. 

 Chtěl bys něco vzkázat farníkům? 

Chtěl bych jim říct, že se mi tu líbí a že jsem tady rád. Zatím se tu znám pouze s pár 

lidma, kteří se pohybujou kolem DISU. Proto doufám, že se líp poznám i s dalšíma 

farníkama. Moc se na to těším.  
 

Za rozhovor děkuje Alena Horáková 
 

 
 

SSlloovvoo  PPáánnaa  pprroo  kkaažžddéé  nnaaššee  rráánnoo  
 

Je ráno. 

Poslal jsem ti slunce, aby tě vzbudilo. 

Vzbudil ses. A já jsem čekal, že mě alespoň pozdravíš, 

že mi poděkuješ za tuto noc – marně! 

Celý den jsem tě poslouchal, jak se bavíš se svými přáteli. 

Myslel jsem, že aspoň v této chvilce, která ti zbyla, si se mnou popovídáš. 

Zapnul sis televizi a zapomněl jsi na mně! 

Nastal večer a já si myslel, že mi poděkuješ za tento den. 

Ale ty sis na to nevzpomněl! 

Odpustil jsem ti. 

Čekám, že se mi ozveš. 

Miluji tě! 

Čekám právě na tebe! 

 

utváření bratrství. V rámci kláštera jsou prostory uzavřené, ale také otevřené, 

určené k setkávání, k službě lidem ve stanoveném čase. Já, tak jako každý kněz 

sloužím mši svatou, uděluji svátosti, připravuji ke svátostem katechezí, ale 

nejčastěji zpovídám a duchovně doprovázím, jak je tomu u kapucínů zvykem, často 

v nemocnicích a třeba i ve vězeních.  

 Potkáváte se někdy i s otcem biskupem Karlem Herbstem? 

I když jsme sousedé, ne často, protože je značně vytížen. Ale čas si čas od času na 

sebe rádi uděláme. Já jsem fryštačan rodem, on duší a hlavně srdcem! U nás 

v klášteře se připravoval na biskupské svěcení exerciciemi. Když ho pozveme, aby u 

nás slavil Eucharistii, nikdy neodmítne, rád mezi nás přichází. Nejvíc se ale těším 

na to, až mi zase usmaží chleba ve vajíčku. Opravdu to umí! To byste měli vědět, 

protože pohostinnost patří k jeho silným stránkám. Jeho „rezidence“ vestavená do 

půdního prostoru malého domku, jaký byste v těsné blízkosti arcibiskupského 

paláce ani nehledali, se podobá obyčejnému studentskému pokojíku. Když tam 

položíme mapu Hostýnských vrchů na stůl, můžeme spolu chodit po Fryštáku a jeho 

krásném okolí alespoň tím prstem. 

 Udržujete stále i po tolika letech kontakty s Fryštákem a jezdíte sem někdy i na 

návštěvy? 

V poslední době je to bledé. Nejezdím tam už tak často a pravidelně, jako v době, 

když ještě žila maminka a já působil v Brně. Přesto dost fryštačanů může dosvědčit, 

že kontakty s rodištěm udržuji a živím. Jsem fryštačan a chlubím se tím, protože i 

v Praze se často s respektem mluví o Fryštáku. (Otec Pavel naposledy navštívil 

Fryšták teď na konci května – pozn. red.) 

 Měl byste pro fryštácké farníky nějaký vzkaz? 

Mám toho hodně na srdci. To by vám jeden Farníček nestačil. Stručně řečeno: Žijte 

tak, aby z vás měl Pán Bůh radost a Fryšták užitek. Spolupracujte s lidmi dobré 

vůle. My křesťané máme být jako kvas. I ten nejkvalitnější, když není vložen do 

těsta, minul  se  účinkem. Ať je fryštácká  farnost kvasem Fryštáku. Bez  okázalosti,  

s jakousi samozřejmo- 

stí buďte u každého 

dobrého díla v obci. 

„Vaše ušlechtilost ať 

je známa všem 

lidem.“ Tento vzkaz 

sv. Pavla Filipanům 

je i mým vzkazem pro 

fryštačany. Farnosti, 

potažmo obci přeji 

hodně mladých rodin. 

Ony zakládají farnost 

i obec. Tam, kde jsou 

křesťanské rodiny, jsou 

hlavní oltář před r. 1948 

 
Primice P. Uhříka v roce 1973 



 

homilii měl otec Pavel. O své mamince v ní mluvil s velikou vděčností a také vydal působivé 

svědectví o svém vztahu k fryštáckému kostelu. V posledních letech žije otec Pavel 

v kapucínském klášteře Panny Marie Andělské na Hradčanech v Praze. 
 

A protože máme v Praze svého biskupa otce Karla Herbsta, poprosili jsme jej, aby 

nám pomohl nakontaktovat se na P. Uhříka. To se skutečně podařilo, a proto vám 

můžeme nabídnout rozhovor, který  jsme s otcem Pavlem pořídili. 

 

 Otče Pavle, jak vlastně vypadala Vaše cesta ke kněžství a co Vás motivovalo 

k rozhodnutí stát se knězem? 

Asi v polovině šedesátých let jsem našel cestu k víře. Byl jsem opravdu šťastný, že 

mohu věřit. Do té doby jsem se na křesťany díval sice s respektem, ale jako na 

vymírající  druh  lidí. Do kostela sice v té době chodilo  hodně mladých, ale chyběla  

jim schopnost a potřeba o své víře 

mluvit, natožpak o ní svědčit. Vypadali 

jako ti, kteří z úcty k dědečkovi nosí jeho 

kabát, ale jen v neděli dopoledne a s 

úlevou jej zase věší do skříně, protože se 

za něj trochu stydí. Právě potřeba 

mluvit o Bohu, poznávat Boha, mít jako 

mladý křesťan zdravé sebevědomí, mě 

vedla ke studiu teologie. Dělit se o 

zkušenost víry v Krista s druhými se mi 

dařilo právě v semináři. Známý 

křesťanský myslitel našeho věku, vědec, 

teolog, mystik Pier Teilhard de Chardin 

vyznal ve svém krédu: „Jsem stále více 

přesvědčen, že v srdci církve se rodí 

něco velkého. Něco, co může svou 

vnitřní silou obrátit tuto zemi.“ Ta slova 

jsem si před třiceti lety zvolil jako motto 

pro své primiční oznámení, protože jsem 

v té době nabyl stejného přesvědčení.  

 Na co nejraději ze svého kněžského  

 působní vzpomínáte? Co Vás při kněžské službě nejvíc obohacuje? 

Být svědkem proměny člověka, který uvěří v Krista. Kněz žije s Kristem, ukazuje na 

něho, zve k němu. Jako kdysi apoštol Filip odpověděl na námitky svého přítele: 

„Pojď a přesvědč se,“ tak i kněz a vlastně každý věřící křesťan má ukazovat 

hledajícím cestu. Najít živého Krista je však možné jen v živé obci věřících. Kněz 

všude tam, kde žije, pomáhá utvářet takovou obec, farnost, církev a to je náročné, 

ale zároveň krásné.  

 Co vlastně v klášteře děláte, jaký je Váš všednodenní program? 

Klášter je domovem komunity bratří. Denní řád nás osvobozuje od přehnané 

jednostranné aktivity. Zajišťuje čas a prostor k meditaci, společné modlitbě, 

sdasdaas 

 

 
 

AKCE NA ČERVEN 
 

Historie v terénu I. – Velká Morava (13. – 15. 6. 2003, vede Vladimír Vecheta) 

Mnohovrstevnatá a tajemná minulost Moravy, ne vše je známo, ne vše bylo odhaleno. 
Vydejte se na putování po velkomoravských zajímavostech, o kterých možná ani netušíte. 

Cena: studenti 300,- / pracující 420,- Kč (není zahrnuto jízdné) 
 

Jak nedostat přes hubu (20. – 22. 6. 2003, vedou Martin Suchomel a Pavel Bery Bačůvka) 

Mariňácký výcvik, základ sebeobrany, box, kaskadérství... to je naše. 

Cena: 400,- / 500,- Kč 
 

Netradiční masáže (20. – 22. 6. 2003, vedou Eliška Vechetová a odborní lektoři) 

Víte, co jsou Bowenovy tlakové masáže? Zajímá vás terapie bylinkami? Seznamte se a 
uvidíte. 

Cena: 450,- / 570,- Kč 
 

Historie v terénu II. – Turbovíkend po hradech (20. – 22. 6. 2003, vede Martin Mecerod) 

Pojďme do minulosti a objevme přítomnost. Putování po hradech a zámečcích na  
Holešovsku. To byste koukali, co jich tu je! Páteční noc pod širákem na zřícenině. 

Cena: 180,- / 240,- + 50,- Kč s sebou na sobotní oběd (v ceně je strava až od sobotní večeře) 

 

AKCE NA ČERVENEC 
 

Nemtudum Maďárum (1. – 7. 7. 2003, vede Martin Suchomel, minimální věk 18 let) 

...aneb po severním Maďarsku po svých. 

Jezdit každej rok na Korsiku či na Kanáry je otrava. Zveme tě na čundr po maďarských  
horách(?), hradech, možná jeskyních. Start ve Štúrovu. Jídlo s sebou (není zahrnuto v ceně). 

Cena: 3300,- / 3620,- (zahrnuje zdravotní pojištění, kempy, vstupy, dopravu po Maďarsku) 
 

Adrenalin tour (7. – 13. 7. 2003, vede Radim Hladký, minimální věk 15 let) 

Ústí nad Orlicí - Tichá Orlice - Jimramov - Březina - Prostějov. 

Netradiční sportovně - turistická akce zaměřená na aktivní pohyb. Budeme prolézat jeskyně a 
lozit po skalách, svezeme se na raftu a mezitím budeme jezdit na kole. 

Cena: 1970,- / 2190,- 
 

Norské hory, fjordy a ledovce (12. – 24. 7. 2003, vede Mgr. Vladimír Kojan, min. věk 15 let)  

Třináctidenní zájezd do země Trollů a divů přírody. Podnikneme vícedenní přechod pohoří 

Jotunheimen (Bessegenský hřeben), pro zájemce zajistíme rafting na řece Sjoa, pokusíme se 

vystoupit na nejvyšší místo Skandinávie (Galdhopiggen), projedeme pustou náhorní planinou 

Hardangervidda (vodopád Voringfoss), okusíme atmosféru rybího trhu ve starém hanzovním 

městě Bryggenu (v knize UNESCO), projdeme si města Oslo a Kodaň a budeme obdivovat 
pravěké skalní kresby v Tanumshede. Ubytování v kempech a ve volné přírodě. 

Cena: 8140,- (zahrnuje dopravu autobusem, trajekty, průvodce, pojištění) 

 

Svěcení zvonů v roce 1981 – po pravici 

P. Uhříka stojí P. Piják, po levici další 

fryštácký rodák, P. Frélich 



 

Nízké Tatry (13. – 19. 7. 2003, vede P. František Bezděk SDB, minimální věk 16 let) 

Přejdeme Nízké Tatry od Kráĺovej Hoĺe přes Chopok a Ďumbier. S batohem na zádech to dá 
občas zabrat, ale my to dáme! 

Cena: 1320,- / 1540,- (zahrnuje dopravu, zapůjčení tábornického materiálu, pojištění) 
 

Letní triathlon – Homo Hardcoreus ´03 (18. – 20. 7. 2003, vede Vladimír Vecheta, 15 let) 

Homo Hardcoreus je závod v plavání, jízdě na horském kole a běhu určený všem sportovním 

nadšencům bez věkového omezení ve třech kategoriích náročnosti (turistická, drsná, 
hardcore). Pojďme to zkusit společně! 

Cena: 500,- / 630,- (zahrnuje jídlo, kemp, startovné) 
 

Kick box aerobik (20. – 26. 7. 2003, vedou Petr Říhová a instruktorka aerobiku Monika 

Ranglová, minimální věk 15 let) 

Týden plný aerobiku nejen pro ženy. 

Chcete si dát pořádně do těla? Udělat něco pro svou sílu, koordinaci a vytrvalost? Dozvědět 

se o tom, jak zdravě hubnout? Vytvořit si ideální tréninkový plán? Ochutnat „zdravou“ 
stravu? Jo? Tak tohle je akce přímo pro vás! 

Cena: 1870,- / 2310,- 
 

Hron (20. – 26. 7. 2003, vede Pavel Kosmák SDB, minimální věk 16 let) 

První den netradičně - vystoupíme na Ďumbier a Chopok. Další dny už svižně tekoucí Hron 

ponese náš raft a kanoe zprvu podhůřím Nízkých Tater a poté rozevřenou zvolenskou 

kotlinou. Přestože je Hron vyhledávanou slovenskou řekou, je na něm oproti Česku příjemný 

klid a nouze o vodáky. Naštěstí (?). 

Cena: 1650,- / 1980,- (zahrnuje zapůjčení vodáckého a tábornického vybavení, pojištění, 

kempovné) 
 

Volejbalový týden (25. – 30. 7. 2003, vedou Zdeněk Jurček a Gábina Dudáková, minimální 

věk 16 let) 

Týden plný volejbalu pro ty, kteří se rádi baví. 
Jak myslíte, že se opálí člověk v saku? Na pruhovano?  

Cena: 1100,- / 1430,- (zahrnuje ubytování, stravu, pronájem tělocvičny) 
 

Středověk (27. 7. – 2. 8. 2003, vedou Pavel Bery Bačůvka a Kristýna Tomková, minimální 

věk 14 let) 

Do zbraně! Přátelé stavu rytířského i jiného, nastal čas opět vytáhnout do boje. Zjistit, zda 

čest, dvornost, spravedlnost a přátelství má stále svou cenu. Opusťme tentokrát zdi hradu 
DISburg a vyjděme do lesů a plání divoké Vysočiny. 

Cena: 1320,- / 1540,- 
 

Svobodni na Malé Fatře (27. 7. – 2. 8. 2003, vede P. František Bezděk SDB, min. věk 15 let) 

Duchovní obnova na téma: „To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus“ (Gal 5,1) 

spojená s jednodenními túrami po kopcích Malé Fatry. Spát budeme ve stanech na soukromé 
zahradě na kraji obce Štefanová, vařit na ohni. 

Cena: 1760,- / 1980,- (zahrnuje dopravu, stravu, ubytování, pojištění) 

 
Akce na srpen uvedeme v prázdninovém čísle. 

 

 

 

 
 

 Jméno tohoto člověka jistě není mnohým 

fryštáckým farníkům neznámé. A nejen, že jej 

znají, ale také na něj určitě rádi vzpomínají a i 

nadále se s ním příležitostně setkávají.Vždyť 

tento jediný žijící a poslední vysvěcený kněz – 

fryštačan na své město, ve kterém prožil celé své 

mládí, také nikdy nezapomněl a to i přesto, že už 

po mnoho let pracuje na vinicích Páně v krajích 

pro nás vzdálených. A právě v těchto dnech 

oslaví otec Pavel velké jubileum - 23. června 

tomu bude právě třicet let, co byl v Olomouci 

vysvěcen na kněze a o týden později 1. července 

slavil v naší farnosti svou primiční mši svatou. 

Proto jsme se rozhodli, že vám v tomto čísle 

Farníčku otce Pavla Uhříka trochu blíže 

představíme, protože určitě ne všichni jej znáte. 
 

KDO JE P. PAVEL UHŘÍK 
 

Otec Pavel Uhřík se narodil 28. prosince 1949 ve Fryštáku v Nové ulici. Jeho rodiči byli 

Vladimír Uhřík a Božena Uhříková, roz. Zapletalová. Rodina zpočátku bydlela v Lukově, 

odkud pocházel Pavlův tatínek. Ten ale zemřel, když měl malý Pavlík asi 3 roky. Poté se paní 

Uhříková s Pavlem přestěhovala do Fryštáku. Nejprve bydleli v Nové ulici a později na 

Souhradech za Hrubou hospodou. Pavel ve Fryštáku strávil celé své dětství i mládí. Chodil 

zde na základní školu, kde už tehdy vynikal jako vynikající recitátor a zpěvák (byl členem 

pěveckého sboru pana učitele Košárka). Toto nadání mu zůstalo na celý život. Po vychození 

ZŠ studoval gymnázium na Lesní čtvrti ve Zlíně. Když v r. 1968 odmaturoval, maminka 

počítala s tím, že půjde na vysokou školu lesnickou v Brně. Pavel však místo do Brna odjel 

do Olomouce, kde se přihlásil do kněžského semináře a na studium teologie. Maminka toto 

Pavlovo rozhodnutí přijímala velice těžko - vždyť to byl její jediný syn. Nakonec ale Pavla až 

do své smrti provázela a pomáhala mu na všech místech, kde působil. Do semináře Pavel 

nastoupil v době uvolnění politických poměrů v naší zemi a studoval zde spolu s některými 

významnými osobnostmi dnešního církevního života, např. s olomouckým arcibiskupem 

Janem Graubnerem nebo brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem. Kněžské svěcení přijal 

Pavel Uhřík v roce 1973. Primice, která se tehdy ve Fryštáku konala, byla jistě jednou 

z nejslavnějších událostí, jakou fryštáčtí farníci pamatují. Po vysvěcení na kněze působil na 

různých místech jako duchovní správce. Jeho působištěm bylo nejprve salesiánské středisko 

v Ostravě a pak farnosti Hoštejn, Hnojice, Mladějovice (převzal ji po P. Tomáškovi – 

budoucím kardinálovi) a Hůzová. P. Uhřík se také rozhodl vstoupit do řádu kapucínů – 

noviciát prodělával ve Fulneku.  Počátkem devadesátých let se stal členem řeholní komunity 

v kapucínském klášteře v Brně. V r. 1998 zemřela otci Pavlovi  maminka. Pohřeb se konal 

v našem kostele za velké účasti kněží kapucínů (celkem 20), bratří kapucínů, sester 

františkánek, boromejek a křížových. Paní Uhříkovou pochovával otec biskup Josef Hrdlička, 

 

Foto pochází z doby, kdy byl 

P. Uhřík teprve bohoslovcem 



 

Nízké Tatry (13. – 19. 7. 2003, vede P. František Bezděk SDB, minimální věk 16 let) 

Přejdeme Nízké Tatry od Kráĺovej Hoĺe přes Chopok a Ďumbier. S batohem na zádech to dá 
občas zabrat, ale my to dáme! 

Cena: 1320,- / 1540,- (zahrnuje dopravu, zapůjčení tábornického materiálu, pojištění) 
 

Letní triathlon – Homo Hardcoreus ´03 (18. – 20. 7. 2003, vede Vladimír Vecheta, 15 let) 

Homo Hardcoreus je závod v plavání, jízdě na horském kole a běhu určený všem sportovním 

nadšencům bez věkového omezení ve třech kategoriích náročnosti (turistická, drsná, 
hardcore). Pojďme to zkusit společně! 

Cena: 500,- / 630,- (zahrnuje jídlo, kemp, startovné) 
 

Kick box aerobik (20. – 26. 7. 2003, vedou Petr Říhová a instruktorka aerobiku Monika 

Ranglová, minimální věk 15 let) 

Týden plný aerobiku nejen pro ženy. 

Chcete si dát pořádně do těla? Udělat něco pro svou sílu, koordinaci a vytrvalost? Dozvědět 

se o tom, jak zdravě hubnout? Vytvořit si ideální tréninkový plán? Ochutnat „zdravou“ 
stravu? Jo? Tak tohle je akce přímo pro vás! 

Cena: 1870,- / 2310,- 
 

Hron (20. – 26. 7. 2003, vede Pavel Kosmák SDB, minimální věk 16 let) 

První den netradičně - vystoupíme na Ďumbier a Chopok. Další dny už svižně tekoucí Hron 

ponese náš raft a kanoe zprvu podhůřím Nízkých Tater a poté rozevřenou zvolenskou 

kotlinou. Přestože je Hron vyhledávanou slovenskou řekou, je na něm oproti Česku příjemný 

klid a nouze o vodáky. Naštěstí (?). 

Cena: 1650,- / 1980,- (zahrnuje zapůjčení vodáckého a tábornického vybavení, pojištění, 

kempovné) 
 

Volejbalový týden (25. – 30. 7. 2003, vedou Zdeněk Jurček a Gábina Dudáková, minimální 

věk 16 let) 

Týden plný volejbalu pro ty, kteří se rádi baví. 
Jak myslíte, že se opálí člověk v saku? Na pruhovano?  

Cena: 1100,- / 1430,- (zahrnuje ubytování, stravu, pronájem tělocvičny) 
 

Středověk (27. 7. – 2. 8. 2003, vedou Pavel Bery Bačůvka a Kristýna Tomková, minimální 

věk 14 let) 

Do zbraně! Přátelé stavu rytířského i jiného, nastal čas opět vytáhnout do boje. Zjistit, zda 

čest, dvornost, spravedlnost a přátelství má stále svou cenu. Opusťme tentokrát zdi hradu 
DISburg a vyjděme do lesů a plání divoké Vysočiny. 

Cena: 1320,- / 1540,- 
 

Svobodni na Malé Fatře (27. 7. – 2. 8. 2003, vede P. František Bezděk SDB, min. věk 15 let) 

Duchovní obnova na téma: „To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus“ (Gal 5,1) 

spojená s jednodenními túrami po kopcích Malé Fatry. Spát budeme ve stanech na soukromé 
zahradě na kraji obce Štefanová, vařit na ohni. 

Cena: 1760,- / 1980,- (zahrnuje dopravu, stravu, ubytování, pojištění) 

 
Akce na srpen uvedeme v prázdninovém čísle. 

 

 

 

 
 

 Jméno tohoto člověka jistě není mnohým 

fryštáckým farníkům neznámé. A nejen, že jej 

znají, ale také na něj určitě rádi vzpomínají a i 

nadále se s ním příležitostně setkávají.Vždyť 

tento jediný žijící a poslední vysvěcený kněz – 

fryštačan na své město, ve kterém prožil celé své 

mládí, také nikdy nezapomněl a to i přesto, že už 

po mnoho let pracuje na vinicích Páně v krajích 

pro nás vzdálených. A právě v těchto dnech 

oslaví otec Pavel velké jubileum - 23. června 

tomu bude právě třicet let, co byl v Olomouci 

vysvěcen na kněze a o týden později 1. července 

slavil v naší farnosti svou primiční mši svatou. 

Proto jsme se rozhodli, že vám v tomto čísle 

Farníčku otce Pavla Uhříka trochu blíže 

představíme, protože určitě ne všichni jej znáte. 
 

KDO JE P. PAVEL UHŘÍK 
 

Otec Pavel Uhřík se narodil 28. prosince 1949 ve Fryštáku v Nové ulici. Jeho rodiči byli 

Vladimír Uhřík a Božena Uhříková, roz. Zapletalová. Rodina zpočátku bydlela v Lukově, 

odkud pocházel Pavlův tatínek. Ten ale zemřel, když měl malý Pavlík asi 3 roky. Poté se paní 

Uhříková s Pavlem přestěhovala do Fryštáku. Nejprve bydleli v Nové ulici a později na 

Souhradech za Hrubou hospodou. Pavel ve Fryštáku strávil celé své dětství i mládí. Chodil 

zde na základní školu, kde už tehdy vynikal jako vynikající recitátor a zpěvák (byl členem 

pěveckého sboru pana učitele Košárka). Toto nadání mu zůstalo na celý život. Po vychození 

ZŠ studoval gymnázium na Lesní čtvrti ve Zlíně. Když v r. 1968 odmaturoval, maminka 

počítala s tím, že půjde na vysokou školu lesnickou v Brně. Pavel však místo do Brna odjel 

do Olomouce, kde se přihlásil do kněžského semináře a na studium teologie. Maminka toto 

Pavlovo rozhodnutí přijímala velice těžko - vždyť to byl její jediný syn. Nakonec ale Pavla až 

do své smrti provázela a pomáhala mu na všech místech, kde působil. Do semináře Pavel 

nastoupil v době uvolnění politických poměrů v naší zemi a studoval zde spolu s některými 

významnými osobnostmi dnešního církevního života, např. s olomouckým arcibiskupem 

Janem Graubnerem nebo brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem. Kněžské svěcení přijal 

Pavel Uhřík v roce 1973. Primice, která se tehdy ve Fryštáku konala, byla jistě jednou 

z nejslavnějších událostí, jakou fryštáčtí farníci pamatují. Po vysvěcení na kněze působil na 

různých místech jako duchovní správce. Jeho působištěm bylo nejprve salesiánské středisko 

v Ostravě a pak farnosti Hoštejn, Hnojice, Mladějovice (převzal ji po P. Tomáškovi – 

budoucím kardinálovi) a Hůzová. P. Uhřík se také rozhodl vstoupit do řádu kapucínů – 

noviciát prodělával ve Fulneku.  Počátkem devadesátých let se stal členem řeholní komunity 

v kapucínském klášteře v Brně. V r. 1998 zemřela otci Pavlovi  maminka. Pohřeb se konal 

v našem kostele za velké účasti kněží kapucínů (celkem 20), bratří kapucínů, sester 

františkánek, boromejek a křížových. Paní Uhříkovou pochovával otec biskup Josef Hrdlička, 
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homilii měl otec Pavel. O své mamince v ní mluvil s velikou vděčností a také vydal působivé 

svědectví o svém vztahu k fryštáckému kostelu. V posledních letech žije otec Pavel 

v kapucínském klášteře Panny Marie Andělské na Hradčanech v Praze. 
 

A protože máme v Praze svého biskupa otce Karla Herbsta, poprosili jsme jej, aby 

nám pomohl nakontaktovat se na P. Uhříka. To se skutečně podařilo, a proto vám 

můžeme nabídnout rozhovor, který  jsme s otcem Pavlem pořídili. 

 

 Otče Pavle, jak vlastně vypadala Vaše cesta ke kněžství a co Vás motivovalo 

k rozhodnutí stát se knězem? 

Asi v polovině šedesátých let jsem našel cestu k víře. Byl jsem opravdu šťastný, že 

mohu věřit. Do té doby jsem se na křesťany díval sice s respektem, ale jako na 

vymírající  druh  lidí. Do kostela sice v té době chodilo  hodně mladých, ale chyběla  

jim schopnost a potřeba o své víře 

mluvit, natožpak o ní svědčit. Vypadali 

jako ti, kteří z úcty k dědečkovi nosí jeho 

kabát, ale jen v neděli dopoledne a s 

úlevou jej zase věší do skříně, protože se 

za něj trochu stydí. Právě potřeba 

mluvit o Bohu, poznávat Boha, mít jako 

mladý křesťan zdravé sebevědomí, mě 

vedla ke studiu teologie. Dělit se o 

zkušenost víry v Krista s druhými se mi 

dařilo právě v semináři. Známý 

křesťanský myslitel našeho věku, vědec, 

teolog, mystik Pier Teilhard de Chardin 

vyznal ve svém krédu: „Jsem stále více 

přesvědčen, že v srdci církve se rodí 

něco velkého. Něco, co může svou 

vnitřní silou obrátit tuto zemi.“ Ta slova 

jsem si před třiceti lety zvolil jako motto 

pro své primiční oznámení, protože jsem 

v té době nabyl stejného přesvědčení.  

 Na co nejraději ze svého kněžského  

 působní vzpomínáte? Co Vás při kněžské službě nejvíc obohacuje? 

Být svědkem proměny člověka, který uvěří v Krista. Kněz žije s Kristem, ukazuje na 

něho, zve k němu. Jako kdysi apoštol Filip odpověděl na námitky svého přítele: 

„Pojď a přesvědč se,“ tak i kněz a vlastně každý věřící křesťan má ukazovat 

hledajícím cestu. Najít živého Krista je však možné jen v živé obci věřících. Kněz 

všude tam, kde žije, pomáhá utvářet takovou obec, farnost, církev a to je náročné, 

ale zároveň krásné.  

 Co vlastně v klášteře děláte, jaký je Váš všednodenní program? 

Klášter je domovem komunity bratří. Denní řád nás osvobozuje od přehnané 

jednostranné aktivity. Zajišťuje čas a prostor k meditaci, společné modlitbě, 

sdasdaas 

 

 
 

AKCE NA ČERVEN 
 

Historie v terénu I. – Velká Morava (13. – 15. 6. 2003, vede Vladimír Vecheta) 

Mnohovrstevnatá a tajemná minulost Moravy, ne vše je známo, ne vše bylo odhaleno. 
Vydejte se na putování po velkomoravských zajímavostech, o kterých možná ani netušíte. 

Cena: studenti 300,- / pracující 420,- Kč (není zahrnuto jízdné) 
 

Jak nedostat přes hubu (20. – 22. 6. 2003, vedou Martin Suchomel a Pavel Bery Bačůvka) 

Mariňácký výcvik, základ sebeobrany, box, kaskadérství... to je naše. 

Cena: 400,- / 500,- Kč 
 

Netradiční masáže (20. – 22. 6. 2003, vedou Eliška Vechetová a odborní lektoři) 

Víte, co jsou Bowenovy tlakové masáže? Zajímá vás terapie bylinkami? Seznamte se a 
uvidíte. 

Cena: 450,- / 570,- Kč 
 

Historie v terénu II. – Turbovíkend po hradech (20. – 22. 6. 2003, vede Martin Mecerod) 

Pojďme do minulosti a objevme přítomnost. Putování po hradech a zámečcích na  
Holešovsku. To byste koukali, co jich tu je! Páteční noc pod širákem na zřícenině. 

Cena: 180,- / 240,- + 50,- Kč s sebou na sobotní oběd (v ceně je strava až od sobotní večeře) 

 

AKCE NA ČERVENEC 
 

Nemtudum Maďárum (1. – 7. 7. 2003, vede Martin Suchomel, minimální věk 18 let) 

...aneb po severním Maďarsku po svých. 

Jezdit každej rok na Korsiku či na Kanáry je otrava. Zveme tě na čundr po maďarských  
horách(?), hradech, možná jeskyních. Start ve Štúrovu. Jídlo s sebou (není zahrnuto v ceně). 

Cena: 3300,- / 3620,- (zahrnuje zdravotní pojištění, kempy, vstupy, dopravu po Maďarsku) 
 

Adrenalin tour (7. – 13. 7. 2003, vede Radim Hladký, minimální věk 15 let) 

Ústí nad Orlicí - Tichá Orlice - Jimramov - Březina - Prostějov. 

Netradiční sportovně - turistická akce zaměřená na aktivní pohyb. Budeme prolézat jeskyně a 
lozit po skalách, svezeme se na raftu a mezitím budeme jezdit na kole. 

Cena: 1970,- / 2190,- 
 

Norské hory, fjordy a ledovce (12. – 24. 7. 2003, vede Mgr. Vladimír Kojan, min. věk 15 let)  

Třináctidenní zájezd do země Trollů a divů přírody. Podnikneme vícedenní přechod pohoří 

Jotunheimen (Bessegenský hřeben), pro zájemce zajistíme rafting na řece Sjoa, pokusíme se 

vystoupit na nejvyšší místo Skandinávie (Galdhopiggen), projedeme pustou náhorní planinou 

Hardangervidda (vodopád Voringfoss), okusíme atmosféru rybího trhu ve starém hanzovním 

městě Bryggenu (v knize UNESCO), projdeme si města Oslo a Kodaň a budeme obdivovat 
pravěké skalní kresby v Tanumshede. Ubytování v kempech a ve volné přírodě. 

Cena: 8140,- (zahrnuje dopravu autobusem, trajekty, průvodce, pojištění) 

 

Svěcení zvonů v roce 1981 – po pravici 

P. Uhříka stojí P. Piják, po levici další 

fryštácký rodák, P. Frélich 



 

tmy. Potom něco podobného říká svatý Petr: „Pane, jsi-li to Ty, poruč, ať přijdu 

k Tobě po vodách.“ Věřím tomu, že když se člověk snaží mít oči upřené na Ježíše 

stejně, jako se na něj kouká Petr, tak to jde. On se ale začne koukat jinam, protože si 

říká, že je to vlastně blbost, aby šel po vodě, a jde ke dnu. Takže tak se s tím někdy 

rvu i já. 

 Chtěl bys něco vzkázat farníkům? 

Chtěl bych jim říct, že se mi tu líbí a že jsem tady rád. Zatím se tu znám pouze s pár 

lidma, kteří se pohybujou kolem DISU. Proto doufám, že se líp poznám i s dalšíma 

farníkama. Moc se na to těším.  
 

Za rozhovor děkuje Alena Horáková 
 

 
 

SSlloovvoo  PPáánnaa  pprroo  kkaažžddéé  nnaaššee  rráánnoo  
 

Je ráno. 

Poslal jsem ti slunce, aby tě vzbudilo. 

Vzbudil ses. A já jsem čekal, že mě alespoň pozdravíš, 

že mi poděkuješ za tuto noc – marně! 

Celý den jsem tě poslouchal, jak se bavíš se svými přáteli. 

Myslel jsem, že aspoň v této chvilce, která ti zbyla, si se mnou popovídáš. 

Zapnul sis televizi a zapomněl jsi na mně! 

Nastal večer a já si myslel, že mi poděkuješ za tento den. 

Ale ty sis na to nevzpomněl! 

Odpustil jsem ti. 

Čekám, že se mi ozveš. 

Miluji tě! 

Čekám právě na tebe! 

 

utváření bratrství. V rámci kláštera jsou prostory uzavřené, ale také otevřené, 

určené k setkávání, k službě lidem ve stanoveném čase. Já, tak jako každý kněz 

sloužím mši svatou, uděluji svátosti, připravuji ke svátostem katechezí, ale 

nejčastěji zpovídám a duchovně doprovázím, jak je tomu u kapucínů zvykem, často 

v nemocnicích a třeba i ve vězeních.  

 Potkáváte se někdy i s otcem biskupem Karlem Herbstem? 

I když jsme sousedé, ne často, protože je značně vytížen. Ale čas si čas od času na 

sebe rádi uděláme. Já jsem fryštačan rodem, on duší a hlavně srdcem! U nás 

v klášteře se připravoval na biskupské svěcení exerciciemi. Když ho pozveme, aby u 

nás slavil Eucharistii, nikdy neodmítne, rád mezi nás přichází. Nejvíc se ale těším 

na to, až mi zase usmaží chleba ve vajíčku. Opravdu to umí! To byste měli vědět, 

protože pohostinnost patří k jeho silným stránkám. Jeho „rezidence“ vestavená do 

půdního prostoru malého domku, jaký byste v těsné blízkosti arcibiskupského 

paláce ani nehledali, se podobá obyčejnému studentskému pokojíku. Když tam 

položíme mapu Hostýnských vrchů na stůl, můžeme spolu chodit po Fryštáku a jeho 

krásném okolí alespoň tím prstem. 

 Udržujete stále i po tolika letech kontakty s Fryštákem a jezdíte sem někdy i na 

návštěvy? 

V poslední době je to bledé. Nejezdím tam už tak často a pravidelně, jako v době, 

když ještě žila maminka a já působil v Brně. Přesto dost fryštačanů může dosvědčit, 

že kontakty s rodištěm udržuji a živím. Jsem fryštačan a chlubím se tím, protože i 

v Praze se často s respektem mluví o Fryštáku. (Otec Pavel naposledy navštívil 

Fryšták teď na konci května – pozn. red.) 

 Měl byste pro fryštácké farníky nějaký vzkaz? 

Mám toho hodně na srdci. To by vám jeden Farníček nestačil. Stručně řečeno: Žijte 

tak, aby z vás měl Pán Bůh radost a Fryšták užitek. Spolupracujte s lidmi dobré 

vůle. My křesťané máme být jako kvas. I ten nejkvalitnější, když není vložen do 

těsta, minul  se  účinkem. Ať je fryštácká  farnost kvasem Fryštáku. Bez  okázalosti,  

s jakousi samozřejmo- 

stí buďte u každého 

dobrého díla v obci. 

„Vaše ušlechtilost ať 

je známa všem 

lidem.“ Tento vzkaz 

sv. Pavla Filipanům 

je i mým vzkazem pro 

fryštačany. Farnosti, 

potažmo obci přeji 

hodně mladých rodin. 

Ony zakládají farnost 

i obec. Tam, kde jsou 

křesťanské rodiny, jsou 

hlavní oltář před r. 1948 

 
Primice P. Uhříka v roce 1973 



 

 

i duchovní povolání. 

Tak bych přál vám i 

sobě, abychom se sešli 

ve Fryštáku zase jednou 

na primici našeho 

rodáka. Třicet let, to už 

je přece jen kus života! 

Moc rád tu štafetu 

posledního fryštáckého 

primicianta někomu 

předám. Primice ve 

Fryštáku, to by zase 

nemělo být něco tak 

výjimečného, nemyslíte? 

Modleme se za to více! 
 

váš Pavel Uhřík 
 

Děkujeme otci Pavlovi za rozhovor a zároveň mu přejeme k jeho jubileu hodně 

Božího požehnání a zdraví do dalších let. Děkujeme mu také za všechno, co pro 

naši farnost vykonal a ještě vykoná. 
 

JAK VZPOMÍNAJÍ FRYŠTÁČTÍ FARNÍCI NA OTCE PAVLA 
 

Vzpomínám si, že ve čtvrtém ročníku gymnázia začal Pavel chodit na májové. 

Vždycky si nesl v ruce knížku a slečna farská (sestra P. Pijáka) mi říkala: „Čí je 

prosím vás ten chlapec, co chodí na ty májové? On se tak krásně modlí.“ Já říkám: 

„Mě se zdá, že je to Pavel Uhříků.“ 

Potom jednou přišla naše stařenka z kostela a povídá: „Ve Fryštáku máme kněze. 

Pan farář říkal: ‘Modlete se, Fryšták bude mít kněze.‘ Ale že ty nevíš, kdo se hlásí 

na kněze?“ A já jí na to povídám: „No já nevím, ale myslím, že Pavel Uhříků.“ 

„A jak to víš?“ A já říkám: „Tož, slečna farská ho viděla, jak se zbožně modlí a 

chodí na májové. A ptala se mne, co je to za synka.“ Ona totiž chodívala do kostela 

každý den a každý den ho pozorovala. A stařenka nato: „Jejda, já jsem myslela, co 

ti povím za novinu a ty to víš!“ A tak to všechno vlastně začalo. 

připravil Vít Němec 
 

(životopis byl sestaven podle vyprávění pana prof. Zapletala – bratrance P. Uhříka)                

 

 
 

 

PPaavveell  KKoossmmáákk::  „„ZZáážžiittkkyy  nneemmuussíí  bbýýtt  kkllaaddnnéé,,  

hhllaavvnněě,,  žžee  jjssoouu  hhlluubbookkéé..““  
 

V sobotu 14.6.2003 v 10:30 proběhne ve fryštáckém kostele kněžské svěcení dvou 

jáhnů. Prvním je Josef Horehleď, SJ (jezuita) a druhým Pavel Kosmák, SDB 

(salesián), zvaný Kosmič. Ten žije ve Fryštáku již více než rok. Díky tomu, že je  

velmi často v trapu, ho zná osobně jenom pár vyvolených. To se však po vysvěcení 

změní, protože se s ním budeme často setkávat, a to nejen v kostele. A abyste věděli, 

„co je Kosmič zač,“ zeptala  jsem se ho na několik otázek (více v červencových 

Fryštáckých listech). 
 

 Co bylo tím prvotním impulsem, aby 

ses stal knězem? 

Tak asi to, že jsem se narodil. Kdybych se 

totiž nenarodil… Ne, vlivů bylo několik. 

V dětství to bylo určitě ministrování – bylo 

to takové fajné a něco mi to dalo. A potom 

to, že jsem jezdil na Chaloupky, kde se mi 

moc líbilo. Bylo to o řádění, vztazích, ale i o 

Pánu Bohu. Když jsem povyrostl, jezdil jsem 

se salošama na asistentská setkaní. Potkal 

jsem zde lidi, kteří mi pomohli k hlubšímu 

setkání s Bohem. Poznal jsem, že mě ten Pán 

Bůh bere a že je to docela fajn.  

Pochopil jsem, že křesťanství není o tom, že 

když miluju Pána Boha, tak se mi všechno 

zlý vyhne. Pakárnám neunikne nikdo. 

Člověk ale může od Boha získat velkou 

vnitřní  sílu,  která mu pomáhá  všechno lépe  

překonat. Navíc, pokud cítí, že je Někým milován, může se od tohoto faktu odrazit. 

Fakt, že život s Bohem může být pěknej, i když není všechno ideální, byl určitě i 

impulsem pro mé kněžství.  

 Co se změní tím, že se staneš knězem? 

Že budu muset za Emila sloužit mše!!! Budu moct taky udělovat svátosti, pomáhat 

druhejm, zpřítomnit setkání s Bohem. No a taky je to nějaký přelom – dospěju k 

tomu, k čemu jsem směřoval. Mělo by to být o hlubším setkání s Bohem, o větší 

vydanosti.  

 Máš nějaké životní krédo? 

Mám jich několik. Jednak se mi líbí Lutherovo: „Víra je ochota vykročit do tmy 

budoucnosti.“ To koresponduje s mým povoláním. Člověk něco prožije, setká se 

s Bohem, ale neznamená to, že má od té doby jasno. Pouze od toho setkání má 

touhu  jít  někam dál, i když neví, jaké to bude. Víra je o té ochotě a někdy kroku do 

 

 

Svěcení zvonů roku 1981 – zleva 

P. Krist, P. Frélich, P. Uhřík a P. Piják 

POZNÁMKA K AKCÍM DISU 
 

Přihlásit se lze na telefonních číslech 577911065, 577912536 (jen v pracovní dny 

od 9:00 do 16:00), písemně na adrese Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták 26, 76316 

nebo e-mailem na adrese disfryst@volny.cz. Akce se platí předem, nejpozději měsíc 

před zahájením, pokud není uvedeno jinak. Při platbě měsíc předem obdržíte 10% 

slevu. Podrobnější informace o nabízených akcích můžete zjistit na internetové 

adrese www.volny.cz/disfryst nebo osobně v DISu. 

http://www.volny.cz/disfryst






















































 

 

KLUB MAMINEK 
 

10. 6. Péče o pleť v létě, opalovací krémy 

 Setkání maminek je pro tento školní 

rok u konce a na všechny se budeme 

těšit opět v září. 
 

********** 
 

DĚTSKÝ DEN 
 

Dnes, v neděli 1. června, se od 15:00 uskuteční ve Fryštáku na dětském hřišti v ulici Ke 

Skalce již třetí ročník tradičního Dětského dne. 

I letos je pro všechny děti připravena řada soutěží o ceny, táborák s opékáním špekáčků, 

hudba a zajištěno je také občerstvení pro rodiče. 

Přijďte si také vy užít se svými dětmi příjemně strávené odpoledne. 

 

 

 

 
 

První červen je spojen již delší dobu s Mezinárodním dnem dětí. 

Děti se těší na tento den, protože je  jim  věnována  neobvykle velká  

pozornost. Je to velmi hezké, když se mnohé výchovné instituce snaží 

připravit pro děti k tomuto dni různé zábavné programy. 

Je také dobré vědět, že Pán Ježíš myslí na naše děti a má o ně docela vážný zájem. 

Jedním z důležitých dnů v životě křesťana je hned po křtu svatém první den přijetí 

svátostného Krista. Je to den prvního svatého přijímání. Není jedno, jak tento den 

děti prožijí. Jistě, že se tam mísí zbožné prožitky se světskými, ale to už patří 

k životu každého člověka. Je dobré, když mohou rodiče svému dítěti věnovat 

dostatečný čas a svou pozornost. Dávají tak najevo, že jim na dětech záleží a že je 

mají skutečně rádi.  

Mysleme v této době na děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání a také 

na rodiny, v nichž vyrůstají. Tak je může provázet celá naše farnost, protože všichni 

přece tvoříme jedno společenství a máme určitou zodpovědnost za budoucnost naší 

farnosti a rozvoj víry u budoucí generace. Díky za vaše modlitby na tento úmysl i za 

modlitby za budoucího novokněze Pavla Kosmáka. Ze srdce žehná všem 

otec Emil 





1. 6. 7. neděle velikonoční 

3. 6. Památka sv. Karla Lwangy  

 a druhů, mučedníků 

5. 6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a 

mučedníka 

8. 6. Slavnost Seslání Ducha svatého 

11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola 

13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy 

 kněze a učitele církve 

15. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice 

19. 6. Slavnost Těla a Krve Páně 

 (Boží Tělo) 

21. 6. Památka sv. Aloise, řeholníka 

22. 6. 12. neděle v mezidobí 

24. 6. Slavnost Narození sv. Jana 

Křtitele 

27. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova 

28. 6. Památka sv. Ireneje, biskupa a 

mučedníka 

29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla, 

apoštolů 

30. 6. Svátek Výročí posvěcení 

katedrály 

 

 

 

 

Můj vztah ke katechismu 
 

Uplynulo 14 dní, je sobota brzy ráno a já 

vstávám. Jede se do Kroměříže. Máme 

katechetický kurz. Kroměříž je sice krásné 

historické město plné nádherných zákoutí a 

kouzelných uliček, ale někdy dokáže 

nahnat docela hrůzu. To když se píše test. 

Například z katechizmu katolické církve 

(neboli z kurzu KKC) – velká tlustá modrá 

kniha, ke které jsem měla vždy, ne-li přímo 

odpor, tak určitě velmi chladný a lhostejný 

vztah. Nyní však musím zodpovědně říci, 

že po nějaké době navštěvování kurzu se 

můj vztah začal poznenáhlu měnit. Nejen 

že jsem si po rozdělení na kapitoly lépe 

uvědomila, o čem že ta kniha vlastně je. 

Ale také, čemuže to vlastně věřím a že to 

skutečně není tak odporné čtení. Všechny 

pravdy víry, modlitba Otčenáše a život 

z víry jsou po kousíčkách nejen docela 

stravitelné, ale hlavně dost hluboké. Začala 

jsem si té knihy neobyčejně vážit, stejně 

jako výjezdů za vzděláváním ve své víře. 

Strach z testů sice nepominul, ale už je 

menší. Až vyjde toto číslo Farníčku, 

budeme snad mít test zdárně za sebou a 

velká tlustá modrá kniha bude pro mě jen 

radostným zážitkem. 
 

Chtěla bych také povzbudit všechny, 

kterým alespoň trochu není lhostejné, v co 

a koho věří, ke studiu. Nemusí to být 

zrovna katechetický kurz. Možností je 

vždycky dost, jak se zpívá v jedné písničce. 

Je to někdy trochu náročnější všechno 

zvládnout, ale to poznání stojí zato. 
 

Jana Jasenská 



 

 

 
 

V neděli 8. června přistoupí v našem kostele při mši svaté v 10 hodin k prvnímu 

svatému příjímání 14 dětí z Fryštáku a Lukova. 
 

Budou to: Tereza Bačůvková, Zuzana Bačůvková, Antonín Hvozdenský, Zuzana 

Jarošová, Denisa Kamenářová, Aurelie Klestilová, Michal Langer, Ivana 

Langerová, Petra Langerová, Ondřej Macík, Adam Mezihorák, Tomáš Skalička, 

Magdalena Syptáková a Lucie Urbanová. 
 

Myslete, prosím, na všechny tyto děti ve svých modlitbách… 
 

Pane Ježíši, děkujeme Ti za naše děti, které jsme směli 

z Tvé vůle přijmout a předat jim víru. 

Dnes je doprovázíme k oltáři, aby poprvé přijali Tebe, 

chléb života. Buď Ty sám jejich posilou a radostí, 

aby i ony mohly být posvěcením pro celou naši rodinu. 

Dávej nám i nadále odvahu Tebe přijímat 

a Tebou se nechat vést ve svém životě. 
 

Dětem přejeme, aby pro ně den prvního přijetí Pána Ježíše byl tím, na který se nezapomíná 

po celý život. -pn- 

 







 

 

  

 

 

 VZKAZ 
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Doplňovačka: Jméno kněze působícího ve Fryštáku v letech 1950 – 1984. 
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Legenda: 
 

1. vlajky 9.  Papinův hrnec (hovorově) 

2. malý bača 10.  převaha 

3. starší teta 11.  rokle (Macocha) 

4. pohádková postava 12.  pusa 

5. strava (jídlo) 13.  dostaviti se pěšky 

6. obyvatel Polabí 14.  autor knihy Bylo nás pět (Karel…) 

7. protějšek stropu 15. koňská „bota“ 

8. syn nebo dcera 

připravil: František Záloha 
 

 Zpovídá se šestiletý klučina panu faráři: „Požádal jsem manželku bližního svého.“ 

„Cože jsi udělal?“ „No, roztrhl jsem si kalhoty, a tak jsem požádal manželku souseda, 

aby mi to zašila...“ 
 

 Co všechno může zaznít při bohoslužbě: 

 „...sedí po krabici Otce...“ 

 „...ty jediný jsi sprchovaný...“ 

 „...trpěl pod koňským pirátem...“ 
8. června 

budou mít 

fryštácké děti 

první svaté 

přijímání 
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