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 Umře jistý dobrý člověk a jde do nebe. Tam na něj čeká svatý Petr a provádí ho přes 

celá nebesa. Na jednom místě svatý Petr udělá: "Pssss!" "Proč?" ptá se nová duše. "Na 
druhé straně jsou jehovisti a myslí si, že jsou tu jediní." 

 Svatý Petr třídí frontu před nebeskou bránou. Přijde řada na černocha: „Jméno?“ 

„Leonardo DiCaprio.“ Svatý Petr se zarazí a pak sáhne po telefonu: „Haló, šéfe, mně to 
není jasný – Titanic se potopil, nebo shořel?“ 

 

Pranostika na říjen: Svatý František … (viz tajenka) 
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1. Kožešina z mladých jehňat 10. Pusa 

2. Španělská stěna 11. Den v týdnu 

3. Část Zlína 12. Rozvod páry 

4. Vyprávění na dobrou noc 13. Boháči (obecně) 

5. Šarvátka (mela) 14. Zmást 

6. Malé pole 15. Malý plášť 

7. Víčko na hrnec 16. Čas oběda 

8. Bezpečnostní orgán 17. Praktický člověk 

9. Policistův obušek  
 

Nápověda: Podhoří   František Záloha 

mailto:farnicek@post.cz

















































 

 

 

 
 

Hned první den v měsíci říjnu si celá církev připomíná světici sv. Terezii 

od  Dítěte  Ježíše.  Tato  mladá  karmelitka žila na tomto světě jenom velmi  

krátkou dobu. Sama byla přesvědčena - bylo jí dáno vnitřní vnuknutí, že její 

úkoly  neskončí odchodem  na věčnost, ale budou  pokračovat, a to s nečekanou  

velkorysostí. Sama to vyjádřila krátce před smrtí, když řekla: „Neumírám, ale vstupuji do 

života.“  Nějakou dobu hledala své místo v církvi. Pozorovala, že církev – tajemné Kristovo 

tělo, má mnoho rozmanitých údů, které plní nejrůznější úkoly. Rozhodla se, že bude láskou 

v srdci církve. Pokládala to za velmi důležité.  

Malá cesta, kterou objevila, je cestou duchovního dětství. Potvrdila a znovu nalezla obecnou 

pravdu, že Bůh je náš Otec a my jsme jeho děti. Tato pravda byla v určitém smyslu znovu 

objevena vnitřním prožíváním svaté Terezie. Celá její spiritualita potvrdila pravdivost slov 

apoštola Pavla, který říká: „Nedostalo se vám přece od Ducha daru, jaký patří k otrockému 

stavu, že byste zase museli žít znova ve strachu. Dostali jste však dar, který přísluší stavu  

těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: Abba, Otče!“ (Řím 8,15).  

Terezie byla dítětem doufajícím až k heroismu a přitom byla hrdinně svobodná. Poznala sílu 

důvěry v nejtěžších bolestech a temnotách svého života. Neměla pochybnosti o tom, že je 

milována nebeským Otcem.  

Přeji vám všem, abychom společně rostli v důvěře v našeho Pána, ať už nás potká v životě 

cokoliv. K tomu všem žehná 

otec Emil 

 




 
1. 10. Památka sv. Terezie od Dítěte 

Ježíše, panny a učitelky církve 

2. 10. Památka sv. andělů strážných 

4. 10. Památka sv. Františka z Assisi 

5. 10. 27. neděle v mezidobí 

7. 10. Památka Panny Marie 

Růžencové 

12. 10. 28. neděle v mezidobí 

15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, 

panny a učitelky církve 

16. 10. Výroční den zvolení papeže Jana 

Pavla II. 

17. 10. Památka sv. Ignáce 

Antiochijského, biskupa a 

mučedníka 

18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

19. 10. 29. neděle v mezidobí 

25. 10. Slavnost posvěcení kostela 

26. 10. 30. neděle v mezidobí 

28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, 

apoštolů 

2. 11. 31. neděle v mezidobí 

 

 
 

V sobotu 20. října dopoledne se hnědá klubovna v DISu 

proměnila v přednáškovou síň a z pár židliček a stolů 

vznikla výstavní plocha. Od 9:00 do 12:15 zde 

vyprávěla Cvetomíra Cvetková spolu s P. Pavlem 

Čápem, SDB o setkání s Bohem prostřednictvím malby 

- o ikonách. Abych vám přiblížila atmosféru tohoto 
setkání, zeptala jsem se bulharské malířky na pár otázek.  

 Jak jsi se dostala do Česka? 

Poprvé jsem do Česka přijela kvůli ikonám a zvláště 

kvůli ikonovému kříži, který se jmenuje Strom života a 

nachází se v Praze – Kobylisích v kapli u salesiánů 

Dona Boska. Dostala jsem pozvání od P. Beno Beneše, 

abych udělala přednášku na setkání o ikonách. Zde jsem 

se dozvěděla o salesiánské škole Jabok, kde teď druhý 

rok studuji. 

 

Pokračování na straně 6 









VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 


1. třída  pondělí 11:10 ve škole 

 Jana Skaličková 

2. třída pátek 11:10 ve škole 

 Jana Jasenská 

3. třída úterý 12:20 na faře 

 P. Emil  

4. třída B pondělí 10:30 na faře 

 P. Emil 

4. třída A středa 11:20 na faře 

  P. Emil 

5. třída pondělí 12:20 na faře 

 P. Emil 

6. - 7. třída pondělí 13:15 na faře 

 P. Emil 

8. - 9. třída pátek 13:15 na faře 

 P. Emil 

Studenti pátek 14:00 na faře 

středních škol P. Emil  
 

Změny jsou možné po domluvě. 
 




KLUB MAMINEK 
 

14. 10. Logopedie 

Rady maminkám, co mohou pro 

své děti udělat dříve, než budou 

muset navštívit odborníka. 

28. 10. Volno 

 

 
 

V loňském roce vydal Svatý otec Jan Pavel II. encykliku o růženci, kterou jste mnozí určitě 

přečetli a dozvěděli jste se, že přidal k dosavadním tradičním patnácti desátkům růžence, 

radostného, bolestného a slavného, ještě dalších pět, které nazval růžencem světla. 

Samozřejmě se ho modlíme i v našem kostele a naši nemocní spolu s vysíláním radia 

Proglas. Je zde však ještě jedna hezká skutečnost. V naší farnosti se totiž modlí mnozí z vás 

živý růženec. Každá „růže“ (společenství, které spojuje denní modlitba jednoho desátku 

růžence) má nejméně patnáct členů. Od vyhlášení růžence světla by však měla mít každá 

„růže“ dvacet členů. Potřebujeme další ochotné lidi, kteří by na sebe vzali každodenní 

závazek modlitby jednoho desátku denně, aby tak mohly být doplněny „růže“ živého 

růžence. Celou záležitost má ve své péči paní Kutrová. Zájemci se mohou u ní přihlásit.   

otec Emil 







 

 

pokračování ze druhé strany – přednáška o ikonách na DISu 
 

U nás doma jsem byla totiž učitelkou – učila jsem výtvarku, a tak jsem byla ráda, že jsem 
našla školu, kde se vyučuje pedagogika a katolická teologie, o které jsem věděla velmi málo.  

Kolik jsi za svůj život namalovala ikon? 

Nedá se to říct, protože není důležité, kolik ikon jsem namalovala, ale jaké jsou. 

Ty jsi člověk, který svou malbou obohacuje i naši církev… 

Je důležité, abychom se poznali, a taky, aby se naše církve obohacovaly. Je mnoho lidí ve 
vaší i naší (pravoslavné – pozn. autora) církvi, kteří o té druhé ví jen málo.   

Co pro Tebe znamená Bůh, víra? 

Návrat domů. Protože Bůh je Otec a u něho je náš domov. Každé dítě má přece rádo svůj 
domov… 

Chtěla bys napsat nějaký vzkaz fryštáckým farníkům? 

 
Za rozhovor děkuje Alena Horáková. 
 

 

 

 
 

V neděli 14. 9. se naše spolčo vydalo na Slovensko, aby se zde mohlo setkat se Svatým 

otcem Janem Pavlem II. Jeli jsme čtyřmi auty a celkem nás bylo 23. Kromě členů spolča jelo 

také několik dalších lidí. Vyjeli jsme v 5 hodin a do Bratislavy jsme přijeli kolem osmé. Měli 
jsme tedy ještě hodně času, protože mše svatá začínala až v 10 hodin. 

Už zdálky jsme viděli davy lidí hrnoucí se na 

prostranství a místo, kde jsme se usídlili, 

nebylo nijak ideální. Ale mohlo to být i horší. 

Za chvíli bylo na velkoplošné obrazovce vidět 

papeže přijíždějícího v papamobilu, kterého 

všichni nadšeně vítali. Na začátku mše, při 

které byli blahoslaveni biskup Vasil Hopko a 

řeholnice Zdenka Schelingová, kteří trpěli za 

vlády komunistů, se zdálo, že Svatý otec je 

v relativně dobré formě, ale během 

bohoslužby viditelně zeslábl a ke konci už ani  

nebylo rozumět projevu, který musel dokončit slovenský kardinál. Přesto bylo toto setkání 

hlubokým zážitkem. Všude vlály vlajky, mezi jinými i chorvatská, kanadská a několik 

českých, a rozmanité transparenty, ze kterých bylo poznat vřelý vztah věřících, především 

pak mládeže, ke Svatému otci. Mezi jinými stačí jmenovat: „Ty jsi náš papež, my jsme Tvoji 

mladí“, „17 let do stovky“ nebo „Máme Tě rádi“. Náš transparent si můžete prohlédnout na 

fotce. Mše skončila kolem půl jedné a těšili jsme se, že papeži zamáváme s naším 

transparentem. Část se nás dostala totiž přímo k uličce, kudy měl projíždět. Avšak Svatý otec 

byl bohužel tak unavený, že hned odletěl vrtulníkem. 

Poté jsme jeli domů, ale cestou jsme se ještě stavili v rodné vesničce otce Františka – Blatnici 

pod Svatým Antoníčkem, kterou František stále vychvaloval, a tak jsme se chtěli přesvědčit, 

zda je opravdu tak pěkná. A museli jsme uznat, že není špatná. Poté jsme už ale opravdu jeli 

do Fryštáku, kam jsme dojeli kolem páté hodiny. 

Pavel Osoha 

  

 



 

 
 

Moţná, ţe mnozí z vás byli počátkem září (7. 9.) na pouti 

ve Štípě. Asi málokdo si však uvědomí, ţe je to naše 

nejbliţší poutní místo, pominu-li Svatý Hostýn, který 

vzdušnou čarou rovněţ není tak daleko (asi 10 km). 

Mimochodem právě Fryšták leţí na pomyslné spojnici 

mezi těmito oběma mariánskými poutními místy. 

Na konci prázdnin jsem v našem kostele objevil mezi 

knihami na prodej jednu publikaci, která mě opravdu 

zaujala – týká se právě Štípy. Je z pera Josefa Paly 

(* 1950) – publicisty a redaktora náboţenského tisku ze 

Zlína. Joţka, kterého znám osobně z dob našeho 

ministrování ve Zlíně, publikuje uţ od poloviny 60. let 

v nejrůznějších náboţenských časopisech (Katolické 

noviny, Listy Svatohostýnské atd.). Je také spoluautorem 

tří posledních ročníků Cyrilometodějského katolického 

kalendáře. Samostatně vydal také historicko – s 

vlastivědné publikace věnované Jaroslavicím (1988) nebo 

poutnímu místu Provodov (1993). 

Publikace Štípa – mariánské poutní místo přináší 

spoustu zajímavého a poučného čtení a ţádný 

milovník  historie  by  si  ji  neměl  nechat ujít.  

Předností  knihy  je  kromě její  faktografické  

hodnoty a příznivé ceny (100 Kč) také kvalitní 

zpracování a tisk, řada fotografií z historie i 

současnosti, letecké pohledy atd. Osobně mě zaujaly 

informace týkající zázračného uzdravení několika 

desítek osob na přímluvu Panny Marie Štípské (mimo 

jiné i několika lidí z Fryštáku a Horní Vsi) 

datovaných do začátku 18. století, ale i 20. let století 

minulého. 

Myslím, ţe tato hodnotná publikace by neměla chybět 

v ţádné knihovně, protoţe podrobně a kvalitně 

mapuje historii i současnost našeho nejbliţšího 

poutního místa – Štípy. 

Pavel Nášel 

 

 

 

 Z dějin naší farnosti 
 

 

 

7. KOSTEL  
 

Sochy Pána Jeţíše a Panny Marie na předních bočních oltářích vytvořil brněnský sochař 

Prosecký a do kostela byly zakoupeny v r. 1927 (nákladem Františky Burianové a Petronily 

Horákové). Kříţová cesta v našem kostele pochází z roku 1891 (doposud se ale nepodařilo 

zjistit autora; pokud by někdo věděl, budu mu za tuto informaci vděčný). Boţí hrob byl 

vytvořen v 80. letech 19. stol. Skříň, ve které se nachází leţící Pán Jeţíš se na počátku 70. let 

pouţívala jako první obětní stůl, u kterého se slouţila mše sv. čelem k lidu. Lavice, které 

máme dnes kostele, pocházejí snad někdy z první poloviny 19. stol. (jejich stáří ale není 

přesně známo, mohou být i starší). Jisté je to, ţe se opravovaly někdy před rokem 1897, kdy 

je o nic první zmínka,. Aby mohl být kostel větrán, byl hlavní vchod roku 1912 vybaven 

ţeleznou mříţí. První elektrické osvětlení bylo do kostela nainstalováno  roku 1927 nákladem 

paní Aneţky Januškové na památku jejího zemřelého manţela, fryštáckého starosty Mikuláše 

Janušky.   
 

Dodatek k minulému číslu: 
 

Díky připomínkám čtenářů bych chtěl ještě doplnit údaje o malování kostela z minulého 

čísla. Kostel byl po roce 1926 znovu vyzdoben roku 1949 za působení P. Pitruna, SDB a před 

rokem 1985 byl na bílo vymalován ještě ku příleţitosti rekonstrukce varhan v roce 1977.              

 

 

JJAAKK  TTOO  VVYYPPAADDÁÁ  SS  VVAARRHHAANNAAMMII??  

Jistě jste si uţ všimli, ţe naše varhany jsou od konce srpna mimo provoz a místo na kůru se 

celé září hrálo vpředu pod sochou Panny Marie na elektrické klávesy. Příčinou tohoto stavu 

nejsou opraváři (jak by se mohlo zdát), ale dlouhotrvající sucha a také vysoušení části 

podlahy pod lavicemi. To vše způsobilo odvlhčení vzduchu v kostele, coţ se bohuţel výrazně 

podepsalo na varhanách – přestalo hrát kolem 45 kláves a celý pedál. Celý hrací systém je 

totiţ zaloţený na pruţných koţených membránkách, které suchem ztvrdly a přestaly 

propouštět vzduch (podobná porucha postihla více varhan v ČR). K tomu se ještě přidalo 

velké mnoţství ventilů, které po provizorní opravě na začátku tohoto roku nakonec 

definitivně vypověděly sluţbu. Proto nám nezbylo nic jiného, neţ přistoupit k provizornímu 

řešení. Na varhany bude moţné hrát aţ ve chvíli, kdy se dlouhodobě zase zvýši vlhkost 

vzduchu v kostele. Opravy, které měly být ukončeny do konce prázdnin, se protáhnou a to 

z několika důvodů: Jednak kvůli velkému pracovnímu vytíţení opravářů (o prázdninách totiţ 

dostali důleţitou zakázku z Vídně, kterou potřebovali splnit) a také kvůli velké náročnosti 

oprav našich varhan (u zhruba 800 kovových píšťal musí pečlivě opravit ladící plíšky). 

Momentálně opraváři čekají na materiály z Německa, konkrétně střevovou kůţi, ze které 

musí vyrobit cca 500 kusů membrán. Je sice pravda, ţe se všechny tyto práce táhnou uţ 

velmi dlouho, můţeme si ale být jisti, ţe sem pak varhanáři nebudou muset jezdit kaţdý rok. 

Do všech těchto oprav bylo doposud investováno kolem 80 000 Kč a peníze  budou ještě 

potřeba. Proto upřímné Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary. Vít Němec 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2004 
 

V naší arcidiecézi bude probíhat jiţ počtvrté Tříkrálová sbírka. Abychom obsáhli celé město 

a přilehlé vesnice, je potřeba více skupinek koledníků. Proto prosíme všechny, kteří by chtěli 

dělat vedoucí skupinek (nad 18 roků) a koledníky (děti a mládeţ), aby se do 15. 11. 2003 

přihlásili v Charitě Fryšták. Největší problém je v Lukovečku, na Vítové a na Ţabárně. 

Prosíme dobrovolníky odtamtud, aby svou pomocí přispěli k dobrému průběhu sbírky a 

rovněţ se přihlásili. Děkujeme. Charita 



 

Milí čtenáři, omlouváme se Vám za to, že se do tohoto 

čísla vloudila chyba. Týká se rozvrhu vyučování 

náboženství, které je na předposlední stránce 

v novinkách z farnosti. Tento rozvrh není platný. 

 

Zde Vám přinášíme správnou verzi pro tento školní rok. 

 

Změny začátků hodin jsou možné po domluvě. 

 

  

  
1. třída úterý 11:20 ve škole Jana Skaličková 

2. třída pátek 11:20 ve škole P. Emil 

3. třída středa 11:20 na faře P. Emil 

4. třída úterý 12:35 na faře Jana Jasenská 

5. třída středa 12:30 na faře P. Emil 

6. – 7. třída čtvrtek 13:20 na faře P. Pavel 

8. – 9. třída pátek 13:20 na faře P. Emil 

studenti gymnázií a jiných středních škol 

 pátek 14:30 na faře P. Emil 
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1. třída úterý 11:20 ve škole Jana Skaličková 

2. třída pátek 11:20 ve škole P. Emil 

3. třída středa 11:20 na faře P. Emil 

4. třída úterý 12:35 na faře Jana Jasenská 

5. třída středa 12:30 na faře P. Emil 

6. – 7. třída čtvrtek 13:20 na faře P. Pavel 

8. – 9. třída pátek 13:20 na faře P. Emil 

studenti gymnázií a jiných středních škol 

 pátek 14:30 na faře P. Emil 

 

 

 

 

Milí čtenáři, omlouváme se Vám za to, že se do tohoto 

čísla vloudila chyba. Týká se rozvrhu vyučování 

náboženství, které je na předposlední stránce 

v novinkách z farnosti. Tento rozvrh není platný. 

 

Zde Vám přinášíme správnou verzi pro tento školní rok. 

 

Změny začátků hodin jsou možné po domluvě. 

 

  

  
1. třída úterý 11:20 ve škole Jana Skaličková 

2. třída pátek 11:20 ve škole P. Emil 

3. třída středa 11:20 na faře P. Emil 

4. třída úterý 12:35 na faře Jana Jasenská 

5. třída středa 12:30 na faře P. Emil 

6. – 7. třída čtvrtek 13:20 na faře P. Pavel 

8. – 9. třída pátek 13:20 na faře P. Emil 

studenti gymnázií a jiných středních škol 

 pátek 14:30 na faře P. Emil 

 
 



 

 
 

Moţná, ţe mnozí z vás byli počátkem září (7. 9.) na pouti 

ve Štípě. Asi málokdo si však uvědomí, ţe je to naše 

nejbliţší poutní místo, pominu-li Svatý Hostýn, který 

vzdušnou čarou rovněţ není tak daleko (asi 10 km). 

Mimochodem právě Fryšták leţí na pomyslné spojnici 

mezi těmito oběma mariánskými poutními místy. 

Na konci prázdnin jsem v našem kostele objevil mezi 

knihami na prodej jednu publikaci, která mě opravdu 

zaujala – týká se právě Štípy. Je z pera Josefa Paly 

(* 1950) – publicisty a redaktora náboţenského tisku ze 

Zlína. Joţka, kterého znám osobně z dob našeho 

ministrování ve Zlíně, publikuje uţ od poloviny 60. let 

v nejrůznějších náboţenských časopisech (Katolické 

noviny, Listy Svatohostýnské atd.). Je také spoluautorem 

tří posledních ročníků Cyrilometodějského katolického 

kalendáře. Samostatně vydal také historicko – s 

vlastivědné publikace věnované Jaroslavicím (1988) nebo 

poutnímu místu Provodov (1993). 

Publikace Štípa – mariánské poutní místo přináší 

spoustu zajímavého a poučného čtení a ţádný 

milovník  historie  by  si  ji  neměl  nechat ujít.  

Předností  knihy  je  kromě její  faktografické  

hodnoty a příznivé ceny (100 Kč) také kvalitní 

zpracování a tisk, řada fotografií z historie i 

současnosti, letecké pohledy atd. Osobně mě zaujaly 

informace týkající zázračného uzdravení několika 

desítek osob na přímluvu Panny Marie Štípské (mimo 

jiné i několika lidí z Fryštáku a Horní Vsi) 

datovaných do začátku 18. století, ale i 20. let století 

minulého. 

Myslím, ţe tato hodnotná publikace by neměla chybět 

v ţádné knihovně, protoţe podrobně a kvalitně 

mapuje historii i současnost našeho nejbliţšího 

poutního místa – Štípy. 

Pavel Nášel 

 

 

 

 Z dějin naší farnosti 
 

 

 

7. KOSTEL  
 

Sochy Pána Jeţíše a Panny Marie na předních bočních oltářích vytvořil brněnský sochař 

Prosecký a do kostela byly zakoupeny v r. 1927 (nákladem Františky Burianové a Petronily 

Horákové). Kříţová cesta v našem kostele pochází z roku 1891 (doposud se ale nepodařilo 

zjistit autora; pokud by někdo věděl, budu mu za tuto informaci vděčný). Boţí hrob byl 

vytvořen v 80. letech 19. stol. Skříň, ve které se nachází leţící Pán Jeţíš se na počátku 70. let 

pouţívala jako první obětní stůl, u kterého se slouţila mše sv. čelem k lidu. Lavice, které 

máme dnes kostele, pocházejí snad někdy z první poloviny 19. stol. (jejich stáří ale není 

přesně známo, mohou být i starší). Jisté je to, ţe se opravovaly někdy před rokem 1897, kdy 

je o nic první zmínka,. Aby mohl být kostel větrán, byl hlavní vchod roku 1912 vybaven 

ţeleznou mříţí. První elektrické osvětlení bylo do kostela nainstalováno  roku 1927 nákladem 

paní Aneţky Januškové na památku jejího zemřelého manţela, fryštáckého starosty Mikuláše 

Janušky.   
 

Dodatek k minulému číslu: 
 

Díky připomínkám čtenářů bych chtěl ještě doplnit údaje o malování kostela z minulého 

čísla. Kostel byl po roce 1926 znovu vyzdoben roku 1949 za působení P. Pitruna, SDB a před 

rokem 1985 byl na bílo vymalován ještě ku příleţitosti rekonstrukce varhan v roce 1977.              

 

 

JJAAKK  TTOO  VVYYPPAADDÁÁ  SS  VVAARRHHAANNAAMMII??  

Jistě jste si uţ všimli, ţe naše varhany jsou od konce srpna mimo provoz a místo na kůru se 

celé září hrálo vpředu pod sochou Panny Marie na elektrické klávesy. Příčinou tohoto stavu 

nejsou opraváři (jak by se mohlo zdát), ale dlouhotrvající sucha a také vysoušení části 

podlahy pod lavicemi. To vše způsobilo odvlhčení vzduchu v kostele, coţ se bohuţel výrazně 

podepsalo na varhanách – přestalo hrát kolem 45 kláves a celý pedál. Celý hrací systém je 

totiţ zaloţený na pruţných koţených membránkách, které suchem ztvrdly a přestaly 

propouštět vzduch (podobná porucha postihla více varhan v ČR). K tomu se ještě přidalo 

velké mnoţství ventilů, které po provizorní opravě na začátku tohoto roku nakonec 

definitivně vypověděly sluţbu. Proto nám nezbylo nic jiného, neţ přistoupit k provizornímu 

řešení. Na varhany bude moţné hrát aţ ve chvíli, kdy se dlouhodobě zase zvýši vlhkost 

vzduchu v kostele. Opravy, které měly být ukončeny do konce prázdnin, se protáhnou a to 

z několika důvodů: Jednak kvůli velkému pracovnímu vytíţení opravářů (o prázdninách totiţ 

dostali důleţitou zakázku z Vídně, kterou potřebovali splnit) a také kvůli velké náročnosti 

oprav našich varhan (u zhruba 800 kovových píšťal musí pečlivě opravit ladící plíšky). 

Momentálně opraváři čekají na materiály z Německa, konkrétně střevovou kůţi, ze které 

musí vyrobit cca 500 kusů membrán. Je sice pravda, ţe se všechny tyto práce táhnou uţ 

velmi dlouho, můţeme si ale být jisti, ţe sem pak varhanáři nebudou muset jezdit kaţdý rok. 

Do všech těchto oprav bylo doposud investováno kolem 80 000 Kč a peníze  budou ještě 

potřeba. Proto upřímné Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary. Vít Němec 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2004 
 

V naší arcidiecézi bude probíhat jiţ počtvrté Tříkrálová sbírka. Abychom obsáhli celé město 

a přilehlé vesnice, je potřeba více skupinek koledníků. Proto prosíme všechny, kteří by chtěli 

dělat vedoucí skupinek (nad 18 roků) a koledníky (děti a mládeţ), aby se do 15. 11. 2003 

přihlásili v Charitě Fryšták. Největší problém je v Lukovečku, na Vítové a na Ţabárně. 

Prosíme dobrovolníky odtamtud, aby svou pomocí přispěli k dobrému průběhu sbírky a 

rovněţ se přihlásili. Děkujeme. Charita 



 

 

pokračování ze druhé strany – přednáška o ikonách na DISu 
 

U nás doma jsem byla totiž učitelkou – učila jsem výtvarku, a tak jsem byla ráda, že jsem 
našla školu, kde se vyučuje pedagogika a katolická teologie, o které jsem věděla velmi málo.  

Kolik jsi za svůj život namalovala ikon? 

Nedá se to říct, protože není důležité, kolik ikon jsem namalovala, ale jaké jsou. 

Ty jsi člověk, který svou malbou obohacuje i naši církev… 

Je důležité, abychom se poznali, a taky, aby se naše církve obohacovaly. Je mnoho lidí ve 
vaší i naší (pravoslavné – pozn. autora) církvi, kteří o té druhé ví jen málo.   

Co pro Tebe znamená Bůh, víra? 

Návrat domů. Protože Bůh je Otec a u něho je náš domov. Každé dítě má přece rádo svůj 
domov… 

Chtěla bys napsat nějaký vzkaz fryštáckým farníkům? 

 
Za rozhovor děkuje Alena Horáková. 
 

 

 

 
 

V neděli 14. 9. se naše spolčo vydalo na Slovensko, aby se zde mohlo setkat se Svatým 

otcem Janem Pavlem II. Jeli jsme čtyřmi auty a celkem nás bylo 23. Kromě členů spolča jelo 

také několik dalších lidí. Vyjeli jsme v 5 hodin a do Bratislavy jsme přijeli kolem osmé. Měli 
jsme tedy ještě hodně času, protože mše svatá začínala až v 10 hodin. 

Už zdálky jsme viděli davy lidí hrnoucí se na 

prostranství a místo, kde jsme se usídlili, 

nebylo nijak ideální. Ale mohlo to být i horší. 

Za chvíli bylo na velkoplošné obrazovce vidět 

papeže přijíždějícího v papamobilu, kterého 

všichni nadšeně vítali. Na začátku mše, při 

které byli blahoslaveni biskup Vasil Hopko a 

řeholnice Zdenka Schelingová, kteří trpěli za 

vlády komunistů, se zdálo, že Svatý otec je 

v relativně dobré formě, ale během 

bohoslužby viditelně zeslábl a ke konci už ani  

nebylo rozumět projevu, který musel dokončit slovenský kardinál. Přesto bylo toto setkání 

hlubokým zážitkem. Všude vlály vlajky, mezi jinými i chorvatská, kanadská a několik 

českých, a rozmanité transparenty, ze kterých bylo poznat vřelý vztah věřících, především 

pak mládeže, ke Svatému otci. Mezi jinými stačí jmenovat: „Ty jsi náš papež, my jsme Tvoji 

mladí“, „17 let do stovky“ nebo „Máme Tě rádi“. Náš transparent si můžete prohlédnout na 

fotce. Mše skončila kolem půl jedné a těšili jsme se, že papeži zamáváme s naším 

transparentem. Část se nás dostala totiž přímo k uličce, kudy měl projíždět. Avšak Svatý otec 

byl bohužel tak unavený, že hned odletěl vrtulníkem. 

Poté jsme jeli domů, ale cestou jsme se ještě stavili v rodné vesničce otce Františka – Blatnici 

pod Svatým Antoníčkem, kterou František stále vychvaloval, a tak jsme se chtěli přesvědčit, 

zda je opravdu tak pěkná. A museli jsme uznat, že není špatná. Poté jsme už ale opravdu jeli 

do Fryštáku, kam jsme dojeli kolem páté hodiny. 

Pavel Osoha 

  

 


















































 

 

 

 
 

Hned první den v měsíci říjnu si celá církev připomíná světici sv. Terezii 

od  Dítěte  Ježíše.  Tato  mladá  karmelitka žila na tomto světě jenom velmi  

krátkou dobu. Sama byla přesvědčena - bylo jí dáno vnitřní vnuknutí, že její 

úkoly  neskončí odchodem  na věčnost, ale budou  pokračovat, a to s nečekanou  

velkorysostí. Sama to vyjádřila krátce před smrtí, když řekla: „Neumírám, ale vstupuji do 

života.“  Nějakou dobu hledala své místo v církvi. Pozorovala, že církev – tajemné Kristovo 

tělo, má mnoho rozmanitých údů, které plní nejrůznější úkoly. Rozhodla se, že bude láskou 

v srdci církve. Pokládala to za velmi důležité.  

Malá cesta, kterou objevila, je cestou duchovního dětství. Potvrdila a znovu nalezla obecnou 

pravdu, že Bůh je náš Otec a my jsme jeho děti. Tato pravda byla v určitém smyslu znovu 

objevena vnitřním prožíváním svaté Terezie. Celá její spiritualita potvrdila pravdivost slov 

apoštola Pavla, který říká: „Nedostalo se vám přece od Ducha daru, jaký patří k otrockému 

stavu, že byste zase museli žít znova ve strachu. Dostali jste však dar, který přísluší stavu  

těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: Abba, Otče!“ (Řím 8,15).  

Terezie byla dítětem doufajícím až k heroismu a přitom byla hrdinně svobodná. Poznala sílu 

důvěry v nejtěžších bolestech a temnotách svého života. Neměla pochybnosti o tom, že je 

milována nebeským Otcem.  

Přeji vám všem, abychom společně rostli v důvěře v našeho Pána, ať už nás potká v životě 

cokoliv. K tomu všem žehná 

otec Emil 

 




 
1. 10. Památka sv. Terezie od Dítěte 

Ježíše, panny a učitelky církve 

2. 10. Památka sv. andělů strážných 

4. 10. Památka sv. Františka z Assisi 

5. 10. 27. neděle v mezidobí 

7. 10. Památka Panny Marie 

Růžencové 

12. 10. 28. neděle v mezidobí 

15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, 

panny a učitelky církve 

16. 10. Výroční den zvolení papeže Jana 

Pavla II. 

17. 10. Památka sv. Ignáce 

Antiochijského, biskupa a 

mučedníka 

18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

19. 10. 29. neděle v mezidobí 

25. 10. Slavnost posvěcení kostela 

26. 10. 30. neděle v mezidobí 

28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, 

apoštolů 

2. 11. 31. neděle v mezidobí 

 

 
 

V sobotu 20. října dopoledne se hnědá klubovna v DISu 

proměnila v přednáškovou síň a z pár židliček a stolů 

vznikla výstavní plocha. Od 9:00 do 12:15 zde 

vyprávěla Cvetomíra Cvetková spolu s P. Pavlem 

Čápem, SDB o setkání s Bohem prostřednictvím malby 

- o ikonách. Abych vám přiblížila atmosféru tohoto 
setkání, zeptala jsem se bulharské malířky na pár otázek.  

 Jak jsi se dostala do Česka? 

Poprvé jsem do Česka přijela kvůli ikonám a zvláště 

kvůli ikonovému kříži, který se jmenuje Strom života a 

nachází se v Praze – Kobylisích v kapli u salesiánů 

Dona Boska. Dostala jsem pozvání od P. Beno Beneše, 

abych udělala přednášku na setkání o ikonách. Zde jsem 

se dozvěděla o salesiánské škole Jabok, kde teď druhý 

rok studuji. 

 

Pokračování na straně 6 









VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 


1. třída  pondělí 11:10 ve škole 

 Jana Skaličková 

2. třída pátek 11:10 ve škole 

 Jana Jasenská 

3. třída úterý 12:20 na faře 

 P. Emil  

4. třída B pondělí 10:30 na faře 

 P. Emil 

4. třída A středa 11:20 na faře 

  P. Emil 

5. třída pondělí 12:20 na faře 

 P. Emil 

6. - 7. třída pondělí 13:15 na faře 

 P. Emil 

8. - 9. třída pátek 13:15 na faře 

 P. Emil 

Studenti pátek 14:00 na faře 

středních škol P. Emil  
 

Změny jsou možné po domluvě. 
 




KLUB MAMINEK 
 

14. 10. Logopedie 

Rady maminkám, co mohou pro 

své děti udělat dříve, než budou 

muset navštívit odborníka. 

28. 10. Volno 

 

 
 

V loňském roce vydal Svatý otec Jan Pavel II. encykliku o růženci, kterou jste mnozí určitě 

přečetli a dozvěděli jste se, že přidal k dosavadním tradičním patnácti desátkům růžence, 

radostného, bolestného a slavného, ještě dalších pět, které nazval růžencem světla. 

Samozřejmě se ho modlíme i v našem kostele a naši nemocní spolu s vysíláním radia 

Proglas. Je zde však ještě jedna hezká skutečnost. V naší farnosti se totiž modlí mnozí z vás 

živý růženec. Každá „růže“ (společenství, které spojuje denní modlitba jednoho desátku 

růžence) má nejméně patnáct členů. Od vyhlášení růžence světla by však měla mít každá 

„růže“ dvacet členů. Potřebujeme další ochotné lidi, kteří by na sebe vzali každodenní 

závazek modlitby jednoho desátku denně, aby tak mohly být doplněny „růže“ živého 

růžence. Celou záležitost má ve své péči paní Kutrová. Zájemci se mohou u ní přihlásit.   

otec Emil 
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 Umře jistý dobrý člověk a jde do nebe. Tam na něj čeká svatý Petr a provádí ho přes 

celá nebesa. Na jednom místě svatý Petr udělá: "Pssss!" "Proč?" ptá se nová duše. "Na 
druhé straně jsou jehovisti a myslí si, že jsou tu jediní." 

 Svatý Petr třídí frontu před nebeskou bránou. Přijde řada na černocha: „Jméno?“ 

„Leonardo DiCaprio.“ Svatý Petr se zarazí a pak sáhne po telefonu: „Haló, šéfe, mně to 
není jasný – Titanic se potopil, nebo shořel?“ 

 

Pranostika na říjen: Svatý František … (viz tajenka) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

P P P P P P P P P P P P P P P P P 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

1. Kožešina z mladých jehňat 10. Pusa 

2. Španělská stěna 11. Den v týdnu 

3. Část Zlína 12. Rozvod páry 

4. Vyprávění na dobrou noc 13. Boháči (obecně) 

5. Šarvátka (mela) 14. Zmást 

6. Malé pole 15. Malý plášť 

7. Víčko na hrnec 16. Čas oběda 

8. Bezpečnostní orgán 17. Praktický člověk 

9. Policistův obušek  
 

Nápověda: Podhoří   František Záloha 

mailto:farnicek@post.cz

