
 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

FARNÍČEK – zpravodaj farnosti sv. Mikuláše ve Fryštáku. 

Vychází 1x měsíčně, určeno pro vnitřní potřebu, neprodejné. 

Redakční rada: P. Miroslav Dibelka, Mgr. Pavel Nášel, Vít Němec, Pavel Osoha ml. 

Římskokatolická farnost Fryšták, P. I. Stuchlého 25, 763 16 FRYŠTÁK, tel: 577 911 005. 

E-mail: farnicek@post.cz, internet: http://www.farnostfrystak.wz.cz. 

Uzávěrka pro vaše příspěvky je vždy ke 25. dni měsíce!!! Vyšlo 1. 4. 2006 v nákladu 230 ks. 

 
 

 
Vodorovně: A. skonání, hřebíček s velkou hlavou, Fibichova skladba, B. I. díl tajenky, 

C. předložka, SPZ okr. Karviná, bývalá zkratka Německa, mexická řeka, technická kontrola 

(zkr.), anglicky „všichni“, D. ovocná zahrada, soupeř, mužské jméno, lesklý nátěr, druh koně, 

sibiřský kozoroh, E. obec u Hořovic, bor, francouzské město, hon, zátoka, F. obyvatel Dacie, 

tohoto roku, iniciály Kačírkové, opak praváka, stejné hlásky, G. II. díl tajenky, H. autor 
„Kytice“, podřadné zboží, chemický prvek, I. potomek, povzdech, nejinak. 

Svisle: 1. změkčovadlo vody, 2. průchody domů, 3. stupínek, část ženského těla, 4. římsky 

1495, sportovní zkratka, tenisové údery, 5. značka obkladaček, zimní měsíc, 6. nápor, město 

v Anglii, 7. starší zkratka ministerstva obrany, severské zvíře, 8. vozovka, jihoevropan, 

9. největší ještěři, časové údobí, 10. okraj, přítel Šebestové, 11. napomínat, husitská zbraň, 

12. dvanáct měsíců, král zvířat, 13. jméno Nárožného, ovanout, 14. část vozíčku, zjišťovat 

hmotnost, 15. ženské jméno, značka olova, jezero v Rusku, 16. druh textilu na zimní obuv, 
maďarská obec, 17. vodní rostlina, 18. řeka v Rusku. 

Pomůcka: C. all, 6. eton, 15. keta. 

Tajenka z minulého čísla: V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní.                     

připravil František Záloha 
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2. 4. 5. neděle postní 

9. 4. Květná neděle 

13. 4. Zelený čtvrtek 

14. 4. Velký pátek 

15. 4. Bílá sobota 

16. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

17. 4. Velikonoční pondělí 

23. 4. 2. neděle velikonoční 

25. 4. Svátek sv. Marka 

29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské 

30. 4. 3. neděle velikonoční 

 

 

 

 

    
    Kolik důležitých a slavných věcí se děje na světě - a bez nás.  

                                Když se uděluje Nobelova cena, rozdělují olympijské medaile,  

                                nebo se setkávají hlavy států.  

                                A mnohdy se nás to ani nijak jinak netýká.  

                                Ale když Kristus vstal z mrtvých, týkalo se to každého z nás, 

přesto, že jsme ještě nebyli na světě.  

A slavíme-li Ježíšovo vzkříšení dnes, týká se to každého - a to jak pro dnešek, tak i 

pro celou věčnost. V Ježíšově smrti totiž zemřel náš hřích, v Ježíšově vzkříšení 

jsme i my vzkříšeni a křtem jsme byli naroubováni na nový kmen Božího života.  

Slavme tedy společně, že jsme pokřtěni.  

Že jsme přešli ze smrti do života. Že se nás sice bolestná lidská smrt týká, ale jen 

jako brána do věčnosti.  

Máme naději, že umřeme, abychom žili. Máme naději, že Boží život v nás nikdy 

nevyhasne. Máme jistotu, že Bůh je věrný, a že to, co slíbil a učinil má věčnou 

platnost. Nezapomeňme na to o svátcích Kristova zmrtvýchvstání. 

            www.vira.cz 

 

 

 

 

KLUB MAMINEK 

11. 4. výroba biţuterie II. 

(malujeme na sklíčka) 

25. 4. povídání o exotických zemích – 

s paní Milenou zavítáme na 

další, pro většinu z nás vzdálená, 

místa 

* * * * * * * * * * 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

V sobotu před květnou nedělí, tedy 8. 2., 

se na DISu uskuteční setkání mládeže 

vizovického děkanátu. Mottem letošního 

setkání je verš ze žalmu 119: „Světlem pro 

mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.“ 

Přijďte si poslechnout zajímavé hosty, 

pobavit se a prožít křížovou cestu a mši sv. 

s kamarády z celého děkanátu. 

* * * * * * * * * * 

TÁBOR ARCHA 

Prázdniny se kvapem blíží a je zde tedy již 

nejvyšší čas začít přemýšlet nad tím, kde je 

strávit. No a pro děti do 15 let je zde opět 

možnost strávit 2 týdny na táboře na Arše 

v Rajnochovicích. Více informací a 

přihlášky najdete na internetových 

stránkách www.ado.cz/mladez/index.php. 

* * * * * * * * * * 

ODPOLEDNE PRO SENIORY 

Srdečně Vás zveme na „Odpoledne pro 

seniory“, které se uskuteční tuto neděli, 

2. 4., v 16 hodin v sále na DISu. Na 

programu bude pantomima o Janu Křtiteli, 

beseda s děkanem P. Františkem 

Sedláčkem a samozřejmě možnost 

pobesedovat s přáteli. Pohoštění je 

zajištěno a bude i možnost odvozu (tel. 

577 912 869). Těší se na Vás mladší a 

nejmladší farníci! :-)



DDŮŮMM  IIGGNNÁÁCCEE  

SSTTUUCCHHLLÉÉHHOO  

12. - 16. 4. Velikonoce 

Pojď s námi prožít tajemství velikonočních 

svátků spojením liturgie a života 

v prostředí DISu i krásné přírody. 

22. 4. Paintball 

Přijďte si zahrát tuto novodobou hru na 

vojáky, pořádně si zařádit a odreagovat se. 

28. 4. - 1. 5. Grossvenediger 3676 m n. m. 

Třetí nejvyšší hora Rakouska vděčí svému 

jménu za nádherný nestíněný výhled k jihu, 

kde je možné za dobrého počasí dohlédnout 

až k Benátkám. I samotná cesta na vládce 

západní části Vysokých Taur určitě nebude 

postrádat přírodních krás... 

5. – 8. 5. Poutní vandr 

„I cesta může být cíl, když se stane poutí...“ 

S poutnickou holí a ruksakem navštívíme 

nejsevernější poutní místa naší vlasti... 

12. – 14. 5. Paragliding 

Paragliding je fantastický sport a vy máte 

možnost uskutečnit první krůčky... 
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PPOOŘŘAADD  BBOOHHOOSSLLUUŢŢEEBB  VV  KKOOSSTTEELLEE  SSVV..  MMIIKKUULLÁÁŠŠEE  VVEE  FFRRYYŠŠTTÁÁKKUU  

  

 Květná neděle mše sv. v 8 a 10 hodin 

  v 15 hodin kříţová cesta 

 Zelený čtvrtek mše sv. v 18:15 

 Velký pátek v 15 hodin kříţová cesta 

 obřady v 18:15 

 Bílá sobota po celý den tichá adorace u Boţího hrobu 

 mše sv. ve 20 hodin 

 Zmrtvýchvstání Páně mše sv. v 8 a 10 hodin 

 Velikonoční pondělí mše sv. v 8 a 10 hodin 

2 





  

 

A v svém těle uvidím Boha, Spasitele svého... (srov. Job 19,25 -27) 
 

 

 

V minulém měsíci jsme si připomněli přesně 10 let od chvíle, 

kdy ve věku 75 let ukončil svou pozemskou pouť P. Viktor 

Wild, dlouholetý duchovní správce naší farnosti. P. Wild přišel 

do Fryštáku 20. července 1984 z Havířova, kde působil v letech 

1974-84, aby zde nastoupil na místo zesnulého P. Aloise 

Pijáka. Ve Fryštáku působil P. Wild až do r.  1993,  tedy  9 let.  

Byl knězem velmi aktivním a činným a pro naši farnost vykonal mnoho dobrého jak po 

stránce duchovní, tak i materiální. Brzy po svém příchodu se pustil do rozsáhlých oprav 

interiéru kostela – byla provedena nová elektroinstalace, římsové osvětlení chrámové lodi, 

bylo nainstalováno výbojkové osvětlení na stropě kostela a také nově nasvětlena křížová 

cesta. Kostel byl nově vymalován a mistr Verbický provedl mj. také novou mozaikovou 

výzdobu kaple sv. Dona Boska a na protější straně také prostoru za sochou Panny Marie 

Sedmibolestné. Za působení P. Wilda vznikla ve farnosti také mládežnická schóla pod 

vedením Jendy Göriga, která se stala základem pro aktivity mládeže v naší farnosti ještě 

v dobách hluboké totality. Významnou událostí bylo také výročí 100 let od smrti Dona Boska 

(1988), ke kterému farní mládež připravovala duchovní pásma vždy jednou za měsíc. P. Wild 

všechny tyto aktivity rád podporoval, i když v době komunistického útlaku neměl právě 

jednoduchou pozici. Z naší farnosti odešel do svého řeholního domova ve slovenském 

Pezinoku v r. 1993. Mnohým farníkům utkvělo určitě v paměti dojemné a dlouhé loučení 

farnosti s otcem Viktorem na poslední nedělní mši sv., kterou ve Fryštáku měl.   

Pamatujme na otce Wilda ve svých modlitbách, ať mu Pán odplatí vše dobré, co pro naši 

farnost vykonal...                             

-vn- 

 

   

 

Svatý otec Benedikt XVI. představil poselství 

pro XXI. světový den mládeže 2006. Jeho téma 

zní: „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje 

moji stezku.“ 

V poselství, které bylo publikováno v pondělí 27. 

2. 2006, papež představuje téma dalšího Světového 

dne mládeže. Tentokrát je ze 119. žalmu: „Světlem 

pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.“ 

Papež   v poselství    ke  Světovému  dni  mladých,  

který se slaví v jednotlivých diecézích na Květnou neděli 9. 4. 2006, vyzývá k četbě 

Písma a k tomu, aby svůj život stavěli na Kristu. 

Papež mladé povzbuzuje, aby četli Bibli, která „je kompasem na cestě, po které 

máte kráčet.“ Četba Písma – „Lectio Divina“ – má několik kroků. 

Prvním je samotné čtení – „lectio“. Spočívá v tom, že opakovaně čteme úryvek z 

Písma. Dalším krokem je „meditatio“, tedy meditace nad textem, při které „se duše 

obrací k Bohu a snaží se rozumět jeho slovům, co nám říkají dnes“. Třetím krokem 

je „oratio“ – modlitba, díky které rozmlouváme přímo s Bohem. A posledním 

krokem je „kontemplace“, která nám pomáhá zůstat pozornými k přítomnosti 

Krista.  

„Budujte svůj život na Kristu, přijměte tato slova s radostí a uvádějte je do života: 

toto, mladí lidé třetího tisíciletí, by měl být váš program! Toto je naléhavě třeba pro 

vytvoření nové generace apoštolů silně zakotvených ve slovech Krista, schopných 

odpovědět na výzvy doby a připravených rozprostřít evangelium daleko a široko,“ 

napsal papež. 

Papež dále připomíná, že letošní Den mládeže, který připadá na Květnou neděli 

9. 4. 2006, je přípravou na setkání mladých v červenci 2008 v australském Sydney. 

Na motto příprav: „Duch svatý a poslání“ naváže příští rok citát z evangelia sv. 

Jana: „Milujte se navzájem jako jsem já miloval vás.“ Tématem Světového dne 

mládeže v Sydney bude úryvek ze Skutků apoštolů: „Dostanete sílu Ducha svatého, 

který na vás sestoupí, a budete mými svědky.“ 

převzato z internetových stránek České biskupské konference 
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Kostel sv. Jana Křtitele ve Slušovicích stojí přímo uprostřed náměstí a byl postaven 

v letech 1812 – 1815. 

Původní slušovický kostel stával v místech dnešního hřbitova a o jeho podobně se 

bohužel nedochovaly žádné zprávy. Současný kostel je vybudován ve slohu pozdně 

barokním. V roce 1938 jej těžce poškodil požár. Obraz za hlavním oltářem byl 

zčásti zničen a shořely také varhany. 

Obnovy kostela se ujal za podpory všech farníků tehdejší farář P. Karel Bělík. 

Horní část oltářního obrazu zrestauroval malíř prof. Keller, od něhož pocházejí také 

čtyři obrazy na klenbě kostelní lodi. Na třech jsou výjevy ze života svatého Jana 

Křtitele – Kázání  na poušti,  Křest  Páně  a  Stětí  svatého  Jana.  Čtvrtý  obraz  nad  

varhanami představuje svatou Cecilii, 

patronku hudby. 

Po požáru byl kostel celý vymalován a 

z této doby pocházejí i nová okna s obrazy 

patronů a českých světců – svatého Jana 

Sarkandera, svaté Ludmily, svaté Anežky 

České, svatého Vojtěcha, svatého Josefa, 

blahoslavené Zdislavy a svatého Antonína 

Paduánského. 

Z  historického  kostela  ve  Slušovicích  se  

dochoval pouze obraz Panny Marie zvaný „Mater 

Amabilis“ – tedy „Matka lásky hodná“. Ten je zavěšen 

v původním rámu s bohatou řezbou na pilíři vítězného 

oblouku. 

Řadu let v této farnosti působí salesián a blízký 

spolupracovník (sekretář) kardinála  Štěpána Trochty, 

P. Josef Pekárek. V současné době je pak duchovním 

správcem ve Slušovicích nám dobře známý otec Emil 

Matušů, bývalý fryštácký farář. 

Bohoslužby 

 každý všední den v 17:45 

 v neděli v 7:45 a 9:45 

zpracoval -pn- 
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Možná si někteří z Vás už stačili přečíst publikaci z nakladatelství Portál, kterou jste mohli 

najít jako přílohu posledního čísla Salesiánské rodiny. Brožura s názvem Vyznavač 

a mučedník Štěpán Trochta Jiřího Kučery určitě najde své místo ve vaší knihovně. 

A tak jenom několik zásadních dat ze života salesiánského kardinála: 

 narodil se 26. 3. 1905 ve Francově Lhotě na Valašsku 

 první sliby složil 24. 9. 1925 ve Foglizzo  

 kněžské svěcení přijal  3. 7. 1932 v Turíně  

 na biskupa byl vysvěcen 16. 11. 1947 v Praze  

 kardinálem byl jmenován „in pectore“ roku 1969, 

zveřejněno to však bylo až v roce 1973  

 zemřel 6. dubna 1974 v Litoměřicích  

Mj. po svém návratu z Itálie v roku 1927 žil také krátce 

ve Fryštáku – v dnešním DISU – a byl asistentem 

staříčka P. Ignáce Stuchlého. 

Možná mnozí z Vás neví, že i nám dobře známý bývalý 

slušovický farář P. Josef Pekárek byl jeho osobním 

sekretářem v Litoměřicích a prožil s kardinálem 

Trochtou i jeho chvíle poslední. 

Pokud si chcete o životě kardinála Štěpána Trochty 

přečíst více, doporučuji buď zmíněnou publikaci a nebo 

najdete další informace o jeho životě také na 

internetových stránkách www.sdb.cz. 

-pn- 

  

 

 

 

 

 

 

Momentálně je na DISu 5 salesiánů. 

Ředitelem je P. Johnny Komárek, 

orientační dny má na starost 

P. František Bezděk, víkendové 

akce P. Pavel Kosmák a technickou 

sekci Vladimír Kopřiva (koadjutor) 

posledním salesiánem je pak P. 

Cyril Juroška, který je již na 

odpočinku. Dále je zde 11 dalších 

stálých zaměstnanců, ale kromě nich 

se na činnosti DISu podílí ještě 

několik desítek dalších nadšených 

dobrovolníků… 

Více informací včetně programu 

akcí najdete na internetových 

stránkách www.disfrystak.cz. 

-pk- 

-pk- 
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V minulém čísle jsme vás informovali o děkanátním setkání pastoračních a 

ekonomických rad v DISu ve Fryštáku, které vedl náš nový děkan (od loňského 

roku) P. František Sedláček. Požádali jsme jej proto o krátký rozhovor, ve kterém 

by se našim farníkům stručně představil… 

 Kdy jste byl jmenován děkanem našeho 

děkanátu a jak je to s vizovickým 

děkanstvím a Vašim sídelním místem 

Štípou? 

Otec arcibiskup provedl změnu děkana k 1. 7. 

2005, děkanát jsem přebral koncem července 2005. 

Děkanát zůstává i nadále Vizovice, ale děkan může 

mít sídlo i jinde, takže sídlo děkana je nyní Štípa. 

 Jak se Vám ve Štípě líbí? 

Je to ještě velmi krátký čas na hodnocení a nějaké 

změny. 

 Jak   hodnotíte    již    zmiňované    děkanátní setkání s otcem arcibiskupem 

Garubnerem? Co se Vám na něm líbilo nebo případně nelíbilo? 

Zatím jsem jen pozoroval, protože na takovém setkání jsem ještě nebyl... 

 Myslíte si, že ještě někdy budou probíhat podobná setkání, např. věřících 

s děkanem? 

V rámci každoroční vizitace mají probíhat setkání nejen s kněžími děkanátu, ale 

i s pastorační a ekonomickou radou každé farnosti. Rád bych navštívil každou 

farnost děkanátu a seznámil se s životem všech farních společenství. 

 Vy máte bratra, který je knězem v Římě a je také salesiánem. Jaký je Váš 

vztah k salesiánům? 

Od mládí s nimi spolupracuji. 

 Co byste rád vzkázal čtenářům Farníčku a všem Fryštačanům? 

Aby četli nejenom Farníček, ale pravidelně i Písmo Svaté a podle něho také 

každodenně žili. 

Jana Skaličková 

 

 
 

Připravili jsme si pro Vás nový seriál, ve kterém budeme psát o jednotlivých salesiánských 

střediscích v České republice. Fryšták je jakýmsi „rodným městem“ českých salesiánů, 

a proto začínáme právě zdejším, vám jistě dobře známým, Domem Ignáce Stuchlého. 

 

HHHIIISSSTTTOOORRRIIIEEE    

Dům Ignáce Stuchlého byl založen Salesiánskou provincií Praha 1. září 1996 v objektu, který 

je vlastnictvím salesiánské kongregace již od roku 1927. Dějiny objektu však sahají ještě 

dále. Hlavní část budovy DISu postavily v roce 1902 sestry Neposkvrněného početí jako 

přístavbu k původní tzv. staré škole z roku 1860. Tento komplex pak koupili salesiáni a 

28. září 1927 zde pod vedením P. Ignáce Stuchlého zahájilo činnost první české salesiánské 

dílo. Šlo o chlapeckou střední školu s internátem, která připravovala budoucí salesiány. 

V roce 1931 byl dům rozšířen o průčelní část s kaplí, divadelním sálem a tělocvičnou. 

S přerušením v době války existovalo toto dílo až do roku 1950, kdy bylo zrušeno 

komunistickou vládou. Dům přešel pod správu státu a byl v něm umístěn domov důchodců. 

V roce 1990 byl vrácen Salesiánské kongregaci, ale až o čtyři roky později byl zcela uvolněn 

pro její potřeby. Od roku 1994 probíhá postupně rekonstrukce celé budovy, jíž byla v době 

komunismu věnována jen nejnutnější údržbářská péče. Byla postavena horolezecká stěna, 

bar, zrenovována jídelna či klub pro mládež. Momentálně je hlavním objektem zájmu 

rekonstrukce kuchyně a chodeb. 

CCCOOO   SSSEEE   ZZZDDDEEE   DDDĚĚĚJJJEEE    

 DIS je tzv. domem setkávání (exerciční dům) různých společenství 

 orientační dny – jedno až třídenní program pro děti středních škol a druhého stupně 

základních škol, které pomáhají ke stmelení kolektivu, sebepoznání dětí, prevenci 

sociálně-patologických jevů a v neposlední řadě umožňují dětem prožít několik dní 

netradičně – hraním her, pohybem, rozhovory, kreativitou či relaxací 

 víkendové akce, zaměřené na pohyb (voda, hory, volejbal…), kreativitu (malování, 

zpívání…) či duchovno (duchovní obnovy); zvláštní kategorií jsou velikonoce a silvestr, 

které spojují tohle vše dohromady 

 prázdninové akce, které mají stejnou charakteristiku jako „víkendovky“, jen trvají 

většinou dělší dobu 

 DISklub, kde se v podstatě denně scházejí místní „teenageři“, aby si zahráli, popovídali, 

našli zde pro sebe pohodové zázemí. Kromě toho jsou také pro jeho členy pořádány 

diskotéky, prázdninové výlety a další 

 možnost zalozit si na horolezecké stěně, zahrát si stolní fotbálek, volejbal, nějakou stolní 

hru anebo posedět v baru 

 konají se zde i různé oslavy, dům je možné využít i k ubytování (kapacita je asi 80 lůžek) 

 jistě by se dalo najít mnoho dalšího, ale to bychom museli vydat Farníček speciál  
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I. pravidlo – přední lavice zejí zpravidla prázdnotou... 

Největší počet věřících sedává vždy v zadních lavicích kostela, evidentně proto, aby na ně 

nemohlo být vztaženo Ježíšovo varovné slovo o farizejích z Mt 23,6, „že mají rádi přední 

místa v synagogách“. Další se zřejmě zhlédli v jediné postavě celníka – „klaďáka“ z 

evangelií (viz Lk 18,9-14). 

Hermeticky ucpávají prostor kolem hlavního vchodu a na výzvy celebranta, že vpředu 

je místa dost, zásadně nereagují. Zvláště vyhledávaná místa jsou pak za sloupy, v postranních 

kaplích a na kůru za varhanami, zřejmě v duchu hesla z desatera mladého strážce hranic: 

„Vidět, ale nebýt viděni“. 

Výjimka z I. pravidla: První lavice nezeje prázdnotou, jelikož v ní trůní: 

1) místní vzorová rodinka s dětmi 

2) kostelnice se zvonečkem 

3) potenciální světice farnosti, která se většinou předmodlívá přede mší svatou, po ní i při ní, 

neváhá pronášet s knězem i slova proměňování. Další poznávací atributy: galerie svatých 

obrázků rozložená okolo kancionálu, zpestřená podivnými devocionáliemi všeho druhu. 

II. pravidlo – zbylé lavice jsou obsazovány dle následujícího pořádku: 

V každé z nich se zpočátku usadí pouze jeden člověk; a to tak, aby byl pokud možno co 

nejvíce vzdálen od ostatních věřících. Výhody z toho vyplývají nejméně tři: 

1) při pozdravení pokoje není nutno podávat nikomu ruku 

2) bratři a sestry v Kristu nemohou člověka rušit v individuálním zažívání mše 

3) ve vymírajících farnostech působí opticky kostel jako zcela zaplněný 

III. pravidlo – na okraji lavice sedí obvykle osoba zvaná „špuntovka“... 

Střed lavice tak zůstává volný. Při zdvořilém požádání o průchod dotyčná rozhodně 

nevystoupí z lavice a už vůbec ji nepřimějete, aby si poposedla blíže ke středu. Zásadně 

se nechá všemi oblézat a náročný sportovní výkon svých bližních provází významným 

pozdvihováním obočí ke klenbě kostela, pohoršeným vzdycháním a mumláním, které může 

zdánlivě připomínat glosolálii. 

IV. pravidlo – na vyšívané polštářky zvané „podprdelníčky“ zásadně nesedat! 

Neboť v sobě ukrývají „časovanou minu“:  

Po příchodu paní X.Y., která již na tomto místě sedává cca 8 let, budete muset s ostudou 

„vyletět“, jelikož každý slušný člověk přece ví, že to je JEJÍ místo! 

Výjimky ze IV. pravidla: 

Vyletět ovšem můžete klidně i z místa bez „podprdelníčku“, 

v podstatě odkudkoli, i z míst, která nejsou nikterak označena. 

Platí zde Murphyho zákon prázdných kostelů: 

Pravděpodobnost, že jste někomu zasedli jeho místo, je 

nepřímo úměrná průměrnému počtu návštěvníků daného 

kostela. Jinými slovy, tato pravděpodobnost je tím větší, čím 

méně lidí chodí v daném kostele na bohoslužby...  

Praktická doporučení pro 

náhodné návštěvníky: 

Do cizích kostelů raději nechoďte. A 

když už není zbytí, zdržujte se raději 

po celou dobu bohoslužeb vzadu za 

lavicemi – nějaká místní babička se 

může klidně objevit až po svatém 

přijímání! 

Jenom dávejte dobrý pozor, abyste 

nepřekáželi v jedné z následujících 

kritických zón: 

1) u kropenky se svěcenou vodou 

2) u kasičky na potřeby kostela a na charitu 

3) u stolku s časopisem Světlo a jinou osvětovou 

literaturou 

4) u stolku s obětními dary 

5) u sochy Matky  Boží  sedmibolestné,  P. Marie  

Lurdské, u Božského Srdce Páně, sv. Josefa, Antoníčka, Terezičky, 

Tadeáška, případně u dalších lokálních přímluvných favoritů 

Pozn. U nástěnek s duchovními texty nebo s rozpisem aktivit farnosti stát můžete, většinou je 

nikdo nečte... 

V. pravidlo – lavice jsou konstruovány tak, aby v nich nešlo ani sedět, ani klečet... 

Má to dva skryté důvody: 

1) věřící si tak odpykává něco z časných trestů za své hříchy 

2) při delších homiliích nelze usebraně podřimovat 

Vysvětlující komentář církevního historika: 

Tradice praví, že kostelní lavice byly vynalezeny a povinně zavedeny do kostelů již za dob 

prvotní církve, a to jako bezpečnostní opatření kvůli snížení úrazovosti při bohoslužbách. 

Stalo se tak poté, kdy při vyčerpávajícím kázání apoštola Pavla v Troadě jistý mladík usnul a 

vypadl z okna, takže ho svatý Pavel musel křísit z mrtvých. Ze strany vedení církve vzešla 

tehdy obava, že průměrný pan farář by si možná tak dobře neporadil, a tak byly 

zkonstruovány a plošně zavedeny první zoufale neanatomické kostelní lavice (zhruba takové, 

jaké je známe dnes). 

Pravděpodobnější varianta pozdějšího data přičítá vznik podoby dnešních lavic době 

vrcholného rozmachu španělské inkvizice v 16. století: Při emotivně náročných plamenných 

barokních kázáních a při nádherných mnohahodinových pompézních církevních 

bohoslužbách v latině dokázaly pouze ostré výčnělky lavic udržet prosté věřící v bdělém 

stavu a ve stále vzrůstajícím eschatologickém napětí... 

Závěr: 

Reforma v uspořádání sakrálních interiérů: Z výše uvedených zákonitostí lze vyvodit pro 

církev třetího tisíciletí některá zásadní opatření: a) přední lavice zrušit a posílit jimi zadní 

voje, b) střední části lavic vypustit úplně, c) ideálním bohoslužebným prostorem budoucnosti 

by mohla být tudíž KLOUBOVÁ TRAMVAJ!!! 

převzato z časopisu Effatha 
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V minulém čísle jsme vás informovali o děkanátním setkání pastoračních a 

ekonomických rad v DISu ve Fryštáku, které vedl náš nový děkan (od loňského 

roku) P. František Sedláček. Požádali jsme jej proto o krátký rozhovor, ve kterém 

by se našim farníkům stručně představil… 

 Kdy jste byl jmenován děkanem našeho 

děkanátu a jak je to s vizovickým 

děkanstvím a Vašim sídelním místem 

Štípou? 

Otec arcibiskup provedl změnu děkana k 1. 7. 

2005, děkanát jsem přebral koncem července 2005. 

Děkanát zůstává i nadále Vizovice, ale děkan může 

mít sídlo i jinde, takže sídlo děkana je nyní Štípa. 

 Jak se Vám ve Štípě líbí? 

Je to ještě velmi krátký čas na hodnocení a nějaké 

změny. 

 Jak   hodnotíte    již    zmiňované    děkanátní setkání s otcem arcibiskupem 

Garubnerem? Co se Vám na něm líbilo nebo případně nelíbilo? 

Zatím jsem jen pozoroval, protože na takovém setkání jsem ještě nebyl... 

 Myslíte si, že ještě někdy budou probíhat podobná setkání, např. věřících 

s děkanem? 

V rámci každoroční vizitace mají probíhat setkání nejen s kněžími děkanátu, ale 

i s pastorační a ekonomickou radou každé farnosti. Rád bych navštívil každou 

farnost děkanátu a seznámil se s životem všech farních společenství. 

 Vy máte bratra, který je knězem v Římě a je také salesiánem. Jaký je Váš 

vztah k salesiánům? 

Od mládí s nimi spolupracuji. 

 Co byste rád vzkázal čtenářům Farníčku a všem Fryštačanům? 

Aby četli nejenom Farníček, ale pravidelně i Písmo Svaté a podle něho také 

každodenně žili. 

Jana Skaličková 

 

 
 

Připravili jsme si pro Vás nový seriál, ve kterém budeme psát o jednotlivých salesiánských 

střediscích v České republice. Fryšták je jakýmsi „rodným městem“ českých salesiánů, 

a proto začínáme právě zdejším, vám jistě dobře známým, Domem Ignáce Stuchlého. 

 

HHHIIISSSTTTOOORRRIIIEEE    

Dům Ignáce Stuchlého byl založen Salesiánskou provincií Praha 1. září 1996 v objektu, který 

je vlastnictvím salesiánské kongregace již od roku 1927. Dějiny objektu však sahají ještě 

dále. Hlavní část budovy DISu postavily v roce 1902 sestry Neposkvrněného početí jako 

přístavbu k původní tzv. staré škole z roku 1860. Tento komplex pak koupili salesiáni a 

28. září 1927 zde pod vedením P. Ignáce Stuchlého zahájilo činnost první české salesiánské 

dílo. Šlo o chlapeckou střední školu s internátem, která připravovala budoucí salesiány. 

V roce 1931 byl dům rozšířen o průčelní část s kaplí, divadelním sálem a tělocvičnou. 

S přerušením v době války existovalo toto dílo až do roku 1950, kdy bylo zrušeno 

komunistickou vládou. Dům přešel pod správu státu a byl v něm umístěn domov důchodců. 

V roce 1990 byl vrácen Salesiánské kongregaci, ale až o čtyři roky později byl zcela uvolněn 

pro její potřeby. Od roku 1994 probíhá postupně rekonstrukce celé budovy, jíž byla v době 

komunismu věnována jen nejnutnější údržbářská péče. Byla postavena horolezecká stěna, 

bar, zrenovována jídelna či klub pro mládež. Momentálně je hlavním objektem zájmu 

rekonstrukce kuchyně a chodeb. 

CCCOOO   SSSEEE   ZZZDDDEEE   DDDĚĚĚJJJEEE    

 DIS je tzv. domem setkávání (exerciční dům) různých společenství 

 orientační dny – jedno až třídenní program pro děti středních škol a druhého stupně 

základních škol, které pomáhají ke stmelení kolektivu, sebepoznání dětí, prevenci 

sociálně-patologických jevů a v neposlední řadě umožňují dětem prožít několik dní 

netradičně – hraním her, pohybem, rozhovory, kreativitou či relaxací 

 víkendové akce, zaměřené na pohyb (voda, hory, volejbal…), kreativitu (malování, 

zpívání…) či duchovno (duchovní obnovy); zvláštní kategorií jsou velikonoce a silvestr, 

které spojují tohle vše dohromady 

 prázdninové akce, které mají stejnou charakteristiku jako „víkendovky“, jen trvají 

většinou dělší dobu 

 DISklub, kde se v podstatě denně scházejí místní „teenageři“, aby si zahráli, popovídali, 

našli zde pro sebe pohodové zázemí. Kromě toho jsou také pro jeho členy pořádány 

diskotéky, prázdninové výlety a další 

 možnost zalozit si na horolezecké stěně, zahrát si stolní fotbálek, volejbal, nějakou stolní 

hru anebo posedět v baru 

 konají se zde i různé oslavy, dům je možné využít i k ubytování (kapacita je asi 80 lůžek) 

 jistě by se dalo najít mnoho dalšího, ale to bychom museli vydat Farníček speciál  
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Kostel sv. Jana Křtitele ve Slušovicích stojí přímo uprostřed náměstí a byl postaven 

v letech 1812 – 1815. 

Původní slušovický kostel stával v místech dnešního hřbitova a o jeho podobně se 

bohužel nedochovaly žádné zprávy. Současný kostel je vybudován ve slohu pozdně 

barokním. V roce 1938 jej těžce poškodil požár. Obraz za hlavním oltářem byl 

zčásti zničen a shořely také varhany. 

Obnovy kostela se ujal za podpory všech farníků tehdejší farář P. Karel Bělík. 

Horní část oltářního obrazu zrestauroval malíř prof. Keller, od něhož pocházejí také 

čtyři obrazy na klenbě kostelní lodi. Na třech jsou výjevy ze života svatého Jana 

Křtitele – Kázání  na poušti,  Křest  Páně  a  Stětí  svatého  Jana.  Čtvrtý  obraz  nad  

varhanami představuje svatou Cecilii, 

patronku hudby. 

Po požáru byl kostel celý vymalován a 

z této doby pocházejí i nová okna s obrazy 

patronů a českých světců – svatého Jana 

Sarkandera, svaté Ludmily, svaté Anežky 

České, svatého Vojtěcha, svatého Josefa, 

blahoslavené Zdislavy a svatého Antonína 

Paduánského. 

Z  historického  kostela  ve  Slušovicích  se  

dochoval pouze obraz Panny Marie zvaný „Mater 

Amabilis“ – tedy „Matka lásky hodná“. Ten je zavěšen 

v původním rámu s bohatou řezbou na pilíři vítězného 

oblouku. 

Řadu let v této farnosti působí salesián a blízký 

spolupracovník (sekretář) kardinála  Štěpána Trochty, 

P. Josef Pekárek. V současné době je pak duchovním 

správcem ve Slušovicích nám dobře známý otec Emil 

Matušů, bývalý fryštácký farář. 

Bohoslužby 

 každý všední den v 17:45 

 v neděli v 7:45 a 9:45 

zpracoval -pn- 
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Možná si někteří z Vás už stačili přečíst publikaci z nakladatelství Portál, kterou jste mohli 

najít jako přílohu posledního čísla Salesiánské rodiny. Brožura s názvem Vyznavač 

a mučedník Štěpán Trochta Jiřího Kučery určitě najde své místo ve vaší knihovně. 

A tak jenom několik zásadních dat ze života salesiánského kardinála: 

 narodil se 26. 3. 1905 ve Francově Lhotě na Valašsku 

 první sliby složil 24. 9. 1925 ve Foglizzo  

 kněžské svěcení přijal  3. 7. 1932 v Turíně  

 na biskupa byl vysvěcen 16. 11. 1947 v Praze  

 kardinálem byl jmenován „in pectore“ roku 1969, 

zveřejněno to však bylo až v roce 1973  

 zemřel 6. dubna 1974 v Litoměřicích  

Mj. po svém návratu z Itálie v roku 1927 žil také krátce 

ve Fryštáku – v dnešním DISU – a byl asistentem 

staříčka P. Ignáce Stuchlého. 

Možná mnozí z Vás neví, že i nám dobře známý bývalý 

slušovický farář P. Josef Pekárek byl jeho osobním 

sekretářem v Litoměřicích a prožil s kardinálem 

Trochtou i jeho chvíle poslední. 

Pokud si chcete o životě kardinála Štěpána Trochty 

přečíst více, doporučuji buď zmíněnou publikaci a nebo 

najdete další informace o jeho životě také na 

internetových stránkách www.sdb.cz. 

-pn- 

  

 

 

 

 

 

 

Momentálně je na DISu 5 salesiánů. 

Ředitelem je P. Johnny Komárek, 

orientační dny má na starost 

P. František Bezděk, víkendové 

akce P. Pavel Kosmák a technickou 

sekci Vladimír Kopřiva (koadjutor) 

posledním salesiánem je pak P. 

Cyril Juroška, který je již na 

odpočinku. Dále je zde 11 dalších 

stálých zaměstnanců, ale kromě nich 

se na činnosti DISu podílí ještě 

několik desítek dalších nadšených 

dobrovolníků… 

Více informací včetně programu 

akcí najdete na internetových 

stránkách www.disfrystak.cz. 

-pk- 

-pk- 
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A v svém těle uvidím Boha, Spasitele svého... (srov. Job 19,25 -27) 
 

 

 

V minulém měsíci jsme si připomněli přesně 10 let od chvíle, 

kdy ve věku 75 let ukončil svou pozemskou pouť P. Viktor 

Wild, dlouholetý duchovní správce naší farnosti. P. Wild přišel 

do Fryštáku 20. července 1984 z Havířova, kde působil v letech 

1974-84, aby zde nastoupil na místo zesnulého P. Aloise 

Pijáka. Ve Fryštáku působil P. Wild až do r.  1993,  tedy  9 let.  

Byl knězem velmi aktivním a činným a pro naši farnost vykonal mnoho dobrého jak po 

stránce duchovní, tak i materiální. Brzy po svém příchodu se pustil do rozsáhlých oprav 

interiéru kostela – byla provedena nová elektroinstalace, římsové osvětlení chrámové lodi, 

bylo nainstalováno výbojkové osvětlení na stropě kostela a také nově nasvětlena křížová 

cesta. Kostel byl nově vymalován a mistr Verbický provedl mj. také novou mozaikovou 

výzdobu kaple sv. Dona Boska a na protější straně také prostoru za sochou Panny Marie 

Sedmibolestné. Za působení P. Wilda vznikla ve farnosti také mládežnická schóla pod 

vedením Jendy Göriga, která se stala základem pro aktivity mládeže v naší farnosti ještě 

v dobách hluboké totality. Významnou událostí bylo také výročí 100 let od smrti Dona Boska 

(1988), ke kterému farní mládež připravovala duchovní pásma vždy jednou za měsíc. P. Wild 

všechny tyto aktivity rád podporoval, i když v době komunistického útlaku neměl právě 

jednoduchou pozici. Z naší farnosti odešel do svého řeholního domova ve slovenském 

Pezinoku v r. 1993. Mnohým farníkům utkvělo určitě v paměti dojemné a dlouhé loučení 

farnosti s otcem Viktorem na poslední nedělní mši sv., kterou ve Fryštáku měl.   

Pamatujme na otce Wilda ve svých modlitbách, ať mu Pán odplatí vše dobré, co pro naši 

farnost vykonal...                             

-vn- 

 

   

 

Svatý otec Benedikt XVI. představil poselství 

pro XXI. světový den mládeže 2006. Jeho téma 

zní: „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje 

moji stezku.“ 

V poselství, které bylo publikováno v pondělí 27. 

2. 2006, papež představuje téma dalšího Světového 

dne mládeže. Tentokrát je ze 119. žalmu: „Světlem 

pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.“ 

Papež   v poselství    ke  Světovému  dni  mladých,  

který se slaví v jednotlivých diecézích na Květnou neděli 9. 4. 2006, vyzývá k četbě 

Písma a k tomu, aby svůj život stavěli na Kristu. 

Papež mladé povzbuzuje, aby četli Bibli, která „je kompasem na cestě, po které 

máte kráčet.“ Četba Písma – „Lectio Divina“ – má několik kroků. 

Prvním je samotné čtení – „lectio“. Spočívá v tom, že opakovaně čteme úryvek z 

Písma. Dalším krokem je „meditatio“, tedy meditace nad textem, při které „se duše 

obrací k Bohu a snaží se rozumět jeho slovům, co nám říkají dnes“. Třetím krokem 

je „oratio“ – modlitba, díky které rozmlouváme přímo s Bohem. A posledním 

krokem je „kontemplace“, která nám pomáhá zůstat pozornými k přítomnosti 

Krista.  

„Budujte svůj život na Kristu, přijměte tato slova s radostí a uvádějte je do života: 

toto, mladí lidé třetího tisíciletí, by měl být váš program! Toto je naléhavě třeba pro 

vytvoření nové generace apoštolů silně zakotvených ve slovech Krista, schopných 

odpovědět na výzvy doby a připravených rozprostřít evangelium daleko a široko,“ 

napsal papež. 

Papež dále připomíná, že letošní Den mládeže, který připadá na Květnou neděli 

9. 4. 2006, je přípravou na setkání mladých v červenci 2008 v australském Sydney. 

Na motto příprav: „Duch svatý a poslání“ naváže příští rok citát z evangelia sv. 

Jana: „Milujte se navzájem jako jsem já miloval vás.“ Tématem Světového dne 

mládeže v Sydney bude úryvek ze Skutků apoštolů: „Dostanete sílu Ducha svatého, 

který na vás sestoupí, a budete mými svědky.“ 

převzato z internetových stránek České biskupské konference 
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2. 4. 5. neděle postní 

9. 4. Květná neděle 

13. 4. Zelený čtvrtek 

14. 4. Velký pátek 

15. 4. Bílá sobota 

16. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

17. 4. Velikonoční pondělí 

23. 4. 2. neděle velikonoční 

25. 4. Svátek sv. Marka 

29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské 

30. 4. 3. neděle velikonoční 

 

 

 

 

    
    Kolik důležitých a slavných věcí se děje na světě - a bez nás.  

                                Když se uděluje Nobelova cena, rozdělují olympijské medaile,  

                                nebo se setkávají hlavy států.  

                                A mnohdy se nás to ani nijak jinak netýká.  

                                Ale když Kristus vstal z mrtvých, týkalo se to každého z nás, 

přesto, že jsme ještě nebyli na světě.  

A slavíme-li Ježíšovo vzkříšení dnes, týká se to každého - a to jak pro dnešek, tak i 

pro celou věčnost. V Ježíšově smrti totiž zemřel náš hřích, v Ježíšově vzkříšení 

jsme i my vzkříšeni a křtem jsme byli naroubováni na nový kmen Božího života.  

Slavme tedy společně, že jsme pokřtěni.  

Že jsme přešli ze smrti do života. Že se nás sice bolestná lidská smrt týká, ale jen 

jako brána do věčnosti.  

Máme naději, že umřeme, abychom žili. Máme naději, že Boží život v nás nikdy 

nevyhasne. Máme jistotu, že Bůh je věrný, a že to, co slíbil a učinil má věčnou 

platnost. Nezapomeňme na to o svátcích Kristova zmrtvýchvstání. 

            www.vira.cz 

 

 

 

 

KLUB MAMINEK 

11. 4. výroba biţuterie II. 

(malujeme na sklíčka) 

25. 4. povídání o exotických zemích – 

s paní Milenou zavítáme na 

další, pro většinu z nás vzdálená, 

místa 

* * * * * * * * * * 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

V sobotu před květnou nedělí, tedy 8. 2., 

se na DISu uskuteční setkání mládeže 

vizovického děkanátu. Mottem letošního 

setkání je verš ze žalmu 119: „Světlem pro 

mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.“ 

Přijďte si poslechnout zajímavé hosty, 

pobavit se a prožít křížovou cestu a mši sv. 

s kamarády z celého děkanátu. 

* * * * * * * * * * 

TÁBOR ARCHA 

Prázdniny se kvapem blíží a je zde tedy již 

nejvyšší čas začít přemýšlet nad tím, kde je 

strávit. No a pro děti do 15 let je zde opět 

možnost strávit 2 týdny na táboře na Arše 

v Rajnochovicích. Více informací a 

přihlášky najdete na internetových 

stránkách www.ado.cz/mladez/index.php. 

* * * * * * * * * * 

ODPOLEDNE PRO SENIORY 

Srdečně Vás zveme na „Odpoledne pro 

seniory“, které se uskuteční tuto neděli, 

2. 4., v 16 hodin v sále na DISu. Na 

programu bude pantomima o Janu Křtiteli, 

beseda s děkanem P. Františkem 

Sedláčkem a samozřejmě možnost 

pobesedovat s přáteli. Pohoštění je 

zajištěno a bude i možnost odvozu (tel. 

577 912 869). Těší se na Vás mladší a 

nejmladší farníci! :-)



DDŮŮMM  IIGGNNÁÁCCEE  

SSTTUUCCHHLLÉÉHHOO  

12. - 16. 4. Velikonoce 

Pojď s námi prožít tajemství velikonočních 

svátků spojením liturgie a života 

v prostředí DISu i krásné přírody. 

22. 4. Paintball 

Přijďte si zahrát tuto novodobou hru na 

vojáky, pořádně si zařádit a odreagovat se. 

28. 4. - 1. 5. Grossvenediger 3676 m n. m. 

Třetí nejvyšší hora Rakouska vděčí svému 

jménu za nádherný nestíněný výhled k jihu, 

kde je možné za dobrého počasí dohlédnout 

až k Benátkám. I samotná cesta na vládce 

západní části Vysokých Taur určitě nebude 

postrádat přírodních krás... 

5. – 8. 5. Poutní vandr 

„I cesta může být cíl, když se stane poutí...“ 

S poutnickou holí a ruksakem navštívíme 

nejsevernější poutní místa naší vlasti... 

12. – 14. 5. Paragliding 

Paragliding je fantastický sport a vy máte 

možnost uskutečnit první krůčky... 
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PPOOŘŘAADD  BBOOHHOOSSLLUUŢŢEEBB  VV  KKOOSSTTEELLEE  SSVV..  MMIIKKUULLÁÁŠŠEE  VVEE  FFRRYYŠŠTTÁÁKKUU  

  

 Květná neděle mše sv. v 8 a 10 hodin 

  v 15 hodin kříţová cesta 

 Zelený čtvrtek mše sv. v 18:15 

 Velký pátek v 15 hodin kříţová cesta 

 obřady v 18:15 

 Bílá sobota po celý den tichá adorace u Boţího hrobu 

 mše sv. ve 20 hodin 

 Zmrtvýchvstání Páně mše sv. v 8 a 10 hodin 

 Velikonoční pondělí mše sv. v 8 a 10 hodin 
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FARNÍČEK – zpravodaj farnosti sv. Mikuláše ve Fryštáku. 

Vychází 1x měsíčně, určeno pro vnitřní potřebu, neprodejné. 

Redakční rada: P. Miroslav Dibelka, Mgr. Pavel Nášel, Vít Němec, Pavel Osoha ml. 

Římskokatolická farnost Fryšták, P. I. Stuchlého 25, 763 16 FRYŠTÁK, tel: 577 911 005. 

E-mail: farnicek@post.cz, internet: http://www.farnostfrystak.wz.cz. 

Uzávěrka pro vaše příspěvky je vždy ke 25. dni měsíce!!! Vyšlo 1. 4. 2006 v nákladu 230 ks. 

 
 

 
Vodorovně: A. skonání, hřebíček s velkou hlavou, Fibichova skladba, B. I. díl tajenky, 

C. předložka, SPZ okr. Karviná, bývalá zkratka Německa, mexická řeka, technická kontrola 

(zkr.), anglicky „všichni“, D. ovocná zahrada, soupeř, mužské jméno, lesklý nátěr, druh koně, 

sibiřský kozoroh, E. obec u Hořovic, bor, francouzské město, hon, zátoka, F. obyvatel Dacie, 

tohoto roku, iniciály Kačírkové, opak praváka, stejné hlásky, G. II. díl tajenky, H. autor 
„Kytice“, podřadné zboží, chemický prvek, I. potomek, povzdech, nejinak. 

Svisle: 1. změkčovadlo vody, 2. průchody domů, 3. stupínek, část ženského těla, 4. římsky 

1495, sportovní zkratka, tenisové údery, 5. značka obkladaček, zimní měsíc, 6. nápor, město 

v Anglii, 7. starší zkratka ministerstva obrany, severské zvíře, 8. vozovka, jihoevropan, 

9. největší ještěři, časové údobí, 10. okraj, přítel Šebestové, 11. napomínat, husitská zbraň, 

12. dvanáct měsíců, král zvířat, 13. jméno Nárožného, ovanout, 14. část vozíčku, zjišťovat 

hmotnost, 15. ženské jméno, značka olova, jezero v Rusku, 16. druh textilu na zimní obuv, 
maďarská obec, 17. vodní rostlina, 18. řeka v Rusku. 

Pomůcka: C. all, 6. eton, 15. keta. 

Tajenka z minulého čísla: V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní.                     

připravil František Záloha 
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