
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA  

 
Vodorovně:  
A. zvěřinec, dánský ostrov, 60-kusů, vzduchoprázdno - B. I. díl tajenky - C. Malý 
asijský buvol, částečka hmoty, chlapecké jméno, římsky 552 - D. talisman indiánů, 
značka ústní vody, starořecký zhýralec, oráčova pomůcka - E. značka americia, jméno 
Komenského, druh lihoviny, šlechtěné železo, latinsky "právo“ - F. severské zvíře, 
dopravní prostředek, město v Sudánu, značka gramodesek, mistrovství světa /zkr./ - 
G. vsáknutí, plemeno, pseudonym Gogola, německy „teta“ - H. oklamání, vodní tok, 
slovenská řeka, básník /řidčeji/ -I. II.díl tajenky - J. tatarský náčelník, druh tropických 
mravenců, rakouské město, SPZ okresu Tábor. 

 Svisle: 1. město v Tanzanii, římsky 55, zkr. voltampéru - 2. mužské jméno, druh komárů 
3. úslužnost, zůstatky na účtu - 4. dom. jméno Otakara, ženské jméno, hasnice na vápno 
5. jihoamerická řeka, uhelný prach, česká řeka - 6. společenská hra, starý pán –  

 7. soulad, semenářský podnik - 8. spižírna, trnovník - 9. slovenská předložka, pryskyřice, 
úřad /zastar./ - 10. africká antilopa, brodivý pták - 11. návěští, štíhlý listnatý strom - 12. 
zimní svátky, nauka /sloven./ - 13. anglicky "a", písemná zkouška, SPZ okresu Louny - 
14. bicykl, SPZ okresu Litoměřice, číslovka - 15. vyučovati, kladná elektroda – 16. vzácná 
věc, cizí ženské jméno - 17. písmeno řecké abecedy, značka arzénu, setba. 
Nápověda: Anoa, Asot, Amt,lpel.    
Tajenka z minulého čísla – přejme druhým to co bychom si sami přáli. 
                       Připravil František Záloha 
   F A R N Í Č E K – zpravodaj farnosti sv. Mikuláše ve Fryštáku. 
  Vychází 1x měsíčně, určeno pro vnitřní potřebu, neprodejné. 
  Redakce si vyhrazuje právo na úpravu vašich příspěvků. 
  Redakční rada: P. Miroslav Dibelka, Mgr. Pavel Nášel, Vít Němec,  
  Ludmila Görigová, Pavel Osoha ml.    
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  E-mail: farnicek@post.cz,  internet: http://www.farnostfrystak.wz.cz. 
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Z   O B S A H U 
Dějiny fryštácké farnosti  
Nebeský Mikuláš 
Oslavy 10. let Disu 
Setkání animátor ů v Praze 
Vánoční bohoslužby 
Vánoční křížovka 
Výlet scholy na Lukov  

 

NA KONCI CESTY NENÍ CESTA, ALE CÍL. 
NA KONCI ZIMY NENÍ ZIMA, ALE JARO. 

NA KONCI NOCI NENÍ NOC, ALE SVÍTÁNÍ. 
NA KONCI ADVENTU NENÍ ADVENT, ALE 

NAROZENÍ PÁNĚ. 
NA KONCI SMRTI NENÍ SMRT, ALE ŽIVOT. 

 



 
 

  - 2 -                  FARNÍČEK  12/06    
D U C H O V N Í   S L O V O  

Dvě osobnosti na prahu adventu. 
Jedna o vánocích. 
V době adventní se možná těšíme na 
všechno pěkné, co zažijeme během 
vánočních svátků: náladu, společenství, 
idylu u jesliček.  
Adventní čas však není určen jen  
k čekání na tyto příjemné zážitky.  

Máme očekávat hlavně toho, kdo se nám dokáže přiblížit ještě víc, 
než my sami sobě. 
Církev poukazuje v adventní době na dvě postavy, které nás – každá 
svým způsobem – učí, jak je třeba čekat. Advent je vstupní branou, 
jíž musíme projít, abychom vešli do vánoční svatyně. Po stranách 
brány stojí dvě postavy, jež svatyni střeží a ptají se nás, proč chceme 
vstoupit; zároveň nás poučují, jak to máme udělat. 
Obě postavy se od sebe velice liší. Jedna je veliká a silná – muž 
oděný do šatu z velbloudí srsti. Přes svou velikost si ale nepřeje být 
ničím jiným než hlasem „volajícího na poušti“ vyrovnejte cesty Pánu“. 
Druhá postava je bezmocná žena, která čeká dítě. Nic neříká, mlčí, 
pozorně soustředěná na to, co se děje v jejím těle. Jediné, co tiše 
šeptá, je: „Jsem služebnice Páně.“ 
Obě tyto postavy vědí, na koho čekají. Nevyhlížejí lepší časy, ani 
zábavné a vánoční náladou prodchnuté události. Čekají na Boha a 
vědí, že jsou-li připraveny ho přijmout, nic nemůže zabránit jeho 
příchodu. Víme-li i my, na koho čekáme a jsme-li si jisti jeho 
příchodem, prožíváme advent správným způsobem.  
A jak prožijeme správně Vánoce? Když vánoční tajemství nebude 
skutečností mimo nás, ale stane se skutečností uvnitř nás. 

Pokojný advent a radostné, požehnané Vánoce Vám přeje 
                                                                                    otec Mirek                       

PROGRAM VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2006 
24.12. 06 neděle (4. neděle adventní a Štědrý den ) 
  9:00, 16:00, 22:00 
25.12. 06 pondělí ( Hod Boží Vánoční ) - 8:00, 10:00 
26.12. 06 úterý ( Svátek sv. Štěpána ) - 8:00, 10:00 
31.12. 06 neděle ( Silvestr ) 

17:00, 23:00 – otev. kostela, 23:30 - pobožnost 
  1.  1. 07 pondělí ( Slavnost Matky Boží, Panny Marie ) 

8:00, 10:00 
Svatá zpověď:  21.12. – 16:00 – 18:15  - otec M. Dibelka,   

  22.12. –  16:00 – 18:15  - otec  J. Komárek,  
23.12. 9:00 – 11:00 – otec M. Dibelka,16:00 – 18:15 – otec P. Kosmák 
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  3.12. 1. neděle adventní 
  6.12. Památka svatého Mikuláše 
  7.12. Památka svatého Ambrože 
  8.12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 
10.12. 2. neděle adventní 
13.12. Památka svaté Lucie 
14.12. Památka svatého Jana od Kříže 
17.12. 3. neděle adventní 
24.12. 4. neděle adventní – Štědrý den 
25.12. Boží Hod Vánoční 
26.12. Svátek svatého Štěpána 
27.12. Svátek svatého Jana, apoštola 
28.12. Svátek svatých Mláďátek 
31.12. Svátek svaté Rodiny - Silvestr 
  A K C E   DIS 

8. – 10. prosince 2006 
Adventní zamyšlení – Bůh a příroda 
Do tajů zázračného světa vědy a víry nás bude provázet 
genetik, středoškolský i vysokoškolský profesor, polární 
cestovatel, spisovatel křesťanských bestsellerů  
(Tančící skály, Šestá cesta, Návrat ke Stromu života) a 

katolický kněz v jedné osobě známý pod jménem Marek Orko Vácha.  
"Orko" (původně Orlí oko) je přezdívka, která ho provází od skautských let. 
Cena: 490,-/590,-Kč 
Vede: P. Marek Orko Vácha 
29. prosince 2006 – 1. ledna 2007 
Silvestr Přežije? Vydrží? Překoná zub času? Nový už se blíží... 
Můžeme být nejen svědky, ale zkusit to i na vlastní kůži. 
Cena: 690,-/850,-Kč 
Vede: František Bezděk 

Více informací najdete na webových stránkách DISu – www.disfrystak.cz 
 

  K L U B  M A M I N E K  F R Y Š T Á K –  P R O S I N E C   2006 
 
5.12.2006 - Povídání paní Hanky Chrastinové, maminky od šesti dětí 
v pěstounské péči. 
12.12.2006 - Cvičení s dětmi (písničky, říkanky,…) 
19.12.2006 - Vánoční zvyky a prožívání vánoc v rodině 
Přijďte mezi nás kdykoliv budete mít čas a chuť. 
Vezměte s sebou svačinu a přezůvky jak pro dítě  
tak i pro sebe. 
Setkání probíhá od 9 do 11 hod. v prostorách fary - vždy v úterý. 
Kontakt: Jana Jasenská, 577 912 488, mobil: 737 040 427 
 

 

 

 



 
 

  - 10 -               FARNÍČEK  12/06    
Z  N A Š Í  F A R N O S T I 
  VÝROBA DROBNÝCH VÁNOČNÍCH DÁREČKŮ 
Zveme děti školního věku s maminkami a babičkami, děti starší a 
všechny ostatní zájemce na  výrobu drobných vánočních dárků.  
Co si každý vyrobí, odnese si domů. 
Kdy :  pátek 8.12. od 14.30 hodin 
Kde : atelier DISu, první patro 
Možnosti výrobků: náušnice, přívěsky z korálků a sklíček, svícinky, 
rámečky, pískování, ubrousková technika, potisk triček, prostírání atd 
Co si přinést : peníze na úhradu použitého materiálu (zajišťuje 
Centrum pro rodinu Zlín) tričko, látkovou prostírku, ubrousky 

Na všechny tvůrce se těší fryštácké katechetky  
a Centrum pro rodinu Zlín 

  VÝZVA – TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Blíží se Vánoce a s tím také svátek Tří králů. Jako každoročně bude se 
v lednu konat už po osmé Tříkrálová sbírka. Je potřeba proto se na ni 
připravit. Oslovuji touto cestou všechny stávající už zkušené vedoucí 
skupinek, aby se ve středu 6.12. 2006 po večerní mši svaté dostavili 
na informativní schůzku - začátek bude v 19. hodin na faře. 
Nezapomeňte si vzít sebou občanské průkazy. Je potřeba odeslat 
seznam vedoucích skupinek na ACHO Olomouc, aby mohli včas 
vyhotovit průkazky. Vyzývám také i další ochotné lidi starší 18 ti let, 
kteří by chtěli pomoci jako vedoucí skupinek. Budeme se těšit na Vaši 
účast.                    Děkujeme Charita Fryšták 
  PODĚKOVÁNÍ POCTIVÉMU NÁLEZCI 
Děkuji touto cestou panu Františku Zálohovi za nalezení a vrácení mé 
náušnice, kterou jsem ztratila na letošním prvním sněhu. Přestože 
jsem v její nalezení už nedoufala, mám nyní velmi dobrý pocit, že i 
v dnešní době žiji mezi poctivými lidmi.              Stanislava Pšejová 
  SCHŮZKA EKONOMICKÉ RADY – 27.11. 2006 
Při sbírce na opravu kostela konané v neděli 19.11. 2006 bylo 
vybráno 22.750,- Kč. Všem dárcům srdečné Pán Bůh zaplať. 
Bohužel na opravu rýn budeme potřebovat mnohem větší částku. 
Za pronájem lešení zaplatíme 45.000,- Kč a výměna rýn bude stát 
65.000,- Kč. Proto budou i nadále pokračovat pravidelné sbírky  
1x měsíčně, tak abychom mohli částku ve výši 110. tisíc zaplatit. 
Připomínám také možnost např. „finančního daru“ organizacím a 
fyzickým osobám. Od otce Mirka dostanete potvrzení, které můžete 
uplatnit při zdanění. Věříme, že se nám s pomocí Boží podaří získat 
prostředky v co nejkratší době, protože práce už jsou u konce…. 
Přítomni: P. Miroslav Dibelka, ing. Jan Košák, ing. František Kočenda, 
Mgr. Pavel Nášel 
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Tyto oslavy proběhly ve Fryštáku 28. října 2006. Akce začala v  
9 hodin a celé dopoledne se neslo v duchu volného povídání mezi 
účastníky (bývalými i současnými animátory, civiláky či zaměstnanci 
DISu). V 11 hodin se konala děkovná mše svatá ve farním kostele sv. 
Mikuláše. Hlavním koncelebrantem byl otec Michael Martínek, který 
vlastně před desíti léty stál u zrodu „DISáckého hnutí“. Této mše 
svaté se zúčastnili i další kněží: otec František Bezděk, Cyril Juroška, 
Jan Komárek (Johny), Pavel Kosmák (Kosmič) a Jaroslav Kuchař. 
Před prvním čtením jsme mohli zhlédnout „scénku“, kdy aktéři brali 
cihly se jmény lidí, kteří se podíleli či stále podílejí na chodu DISu, a 
následně z nich skládali jakési obydlí. Že by Dům Ignáce Stuchlého?  

Jistě, bez těchto lidí, základních kamenů, 
by nebyl takový, jaký je! Na konci mše si 
poté přítomní DISáci mohli odnést 
vzpomínku na tuto oslavu v podobě 
zapálené svíčky. 
Odpoledne byla možnost zúčastnit se 
fotbalového nebo volejbalového turnaje, 
jiných sportovních out-doorových 
možností či podniknout s nynějším 

ředitelem prohlídku areálu Domu Ignáce Stuchlého.  
V 19:30 začala večerní oslava, přístupná již veškeré veřejnosti. 
Nejprve pro nás byla připravena prezentace o tom, co se vlastně 
v DISu za těch 10 let stalo, jak se za tu dobu tento dům změnil a jací 
lidé se zde vystřídali. Poté byl přinesen  
obrovský dort s logem DISu, do kterého se  
všichni přítomní s chutí pustili.  
A teď už přišla chvíle pro skupinu  
Mirečkovy sekerášé, která nás svou hudbou  
provázela celý večer. V přestávkách byly  
promítány videa a fotky z různých akcí  
pořádaných DISáky či humorná scénka k  
písničce Milionář od Jarka Nohavici.  
A do kdy vlastně tato akce trvala? No, pro každého jinak. Konec byl 
naplánován na 24 hodin, ovšem díky změně času jsme vlastně mohli 
slavit ještě o hodinu déle… 
Co na závěr? Byla to moc podařená oslava velmi podařeného díla 
v DISu. Tak se připojujeme ke gratulantům a přejeme dalších 
úspěšných (nejen) 10 let! ☺                        

-LiGo- 
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KAZANLACKÉ NOVINKY - ČÁST II. 
 
Zdravím vás z ne až zas tak dalekého Bulharska, které se stalo mým druhým 
domovem. Další měsíc uběhl jak voda a já už mám vlastně pětinu zdejšího 
pobytu za sebou... Zvykl jsem si tady a již teď si uvědomuji to, o čem nám 
říkali bývalí dobrovolníci - jak těžký bude odjezd... Ne, že bych nechtěl domů, 
ale... Je těžké ten pocit vysvětlit. 

Za ten měsíc se toho událo hodně. Především, 
na přelomu září a října jsme zde měli vzácnou 
návštěvu - dona Alberta Van Heckeho - 
hlavního představeného pro provincii východní 
Evropa, a Františka Blahu, našeho českého 
provicniála. A tak se hodnotilo, řešily se plány 
do budoucna... Mimochodem, don Albert je 
sympaťák - pěkně jsme si popovídali. Byl jsem 
rád, že s Van Heckem a Františkem přijela i  

maminka jednoho českého salesiána - paní Sivková - která nám vařila. 
Protože ten týden jsem měl vaření na starost zrovna já, a takhle jsem měl 
práci na pár dnů pěkně zjednodušenou. :-) 

No a co se tady ještě dělo? Jenom ve zkratce: Měli jsme víkend s rodiči dětí, 
které jezdí s námi v létě na tábory, prožili jsme pěknou slavnost Plovdivu - 
výročí úmrtí tří bulharských kněží, kteří byli zabiti komunisty, teď o víkendu 
bylo zase popuťákové setkání, rozjel jsem počítačový kroužek pro mládež... 
Zkrátka a dobře - pořád je co dělat! A pokračujeme i v budovatelských 
aktivitách. Myslím, že jsem už psal o tom, že kromě Kazanlaku mají zdejší 
salesiáni na starost ještě několik dalších farností. No a v jedné z nich - v 
Gabrovu - je kostelík na místě bývalého baru, a tak jsme ho trošku zvelebili - 
nový strop, okna, dveře... Takže teď už opravdu vypadá jako kostel. Kromě 
toho pokračujeme v budování dalších dvou místností v oratoři - z jedné bude 
nová herna, z druhé „klub“, kde se budou moci setkávat mládežníci, něčeho 
se napít, popovídat si... Bude to vlastně něco jako nás fryštácký DISbar. 

Když píši o oratoři, tak je třeba říci, že se nám opravdu pěkně rozjíždí - tuto 
sobotu se v ní protočilo asi 50 dětí, což už je opravdu velice pěkné, takřka 
rekordní číslo. Takže teď přemýšlíme, čím ji třeba ještě oživit, co nového 
vyzkoušet... Samozřejmě to přináší i nějaké ty problémy. Jednak uhlídat tolik 
děcek není jednoduché a už se nám i pár věcí „ztratilo“, a také je zde 
problém cikánů a „bílých“, mezi kterými se občas objeví nějaký ten konflikt. 
Ale celkově mám ze současného stavu moc dobrý pocit, i proto, že se mi už 
podařilo získat si důvěru dětí a moje bulharština se zlepšila natolik, že jsem 
schopný (za pomoci rukou a nohou :-)) si s nimi popovídat. Ale neustále je 
potřeba snažit se posunovat dál... 

Tak na závěr už jen chci poděkovat za vaše modlitby! A také Vám 
popřát pěkné a přínosné prožití adventní doby a krásné, radostné a 
požehnané vánoční svátky!      - pk- 
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CO SE DĚJE V DĚTSKÉ SCHOLE 
Od poloviny měsíce září jsme začali zase zpívat. Scházíme se každý 
pátek na faře od 13.30 hodin. Přišli i noví zpěváci Kačka, Anetka a 
Jirka. Zpíváme a hrajeme hry. V září a říjnu jsme byli na výpravách. 
28. září jsme jeli plavat do zimních lázní.Venku bylo krásně a všechny 
bazény byly skoro prázdné. Patřily jen nám. Když nám bylo hodně 
zima, nahřáli jsme se v páře. Nakonec jsme se posilnili v bufetu. Když 
jsme čekali na autobus, vyhlásila Verča soutěž ve sběru kaštanů. Už 
ani nevím, kdo se stal vítězem. Nasbírali jsme jich hodně. 
Druhá naše výprava byla 28. října. sešli jsme se ráno na faře. 
Nacvičovali jsme písničky, které budeme zpívat v neděli a pak jsme 
vyšli. Naše první zastávka byla na Skalce. Zahráli jsme si hry a 
pokračovali v cestě. Přišli jsme na Vítovou a tam jsme měli najít 
písmena. Ta nám prozradila cíl naší cesty. Byl to hrad Lukov. Přes 
Bezedník jsme pak vyšlapali kopec a byli na hradě. Verča řekla, že 
máme hledat odkaz.Nemohli jsme ho najít. Šli jsme na dřevo. Barča 
ho pak našla v ohništi. Byla to láhev s odkazem lorda Parkla. 
V odkazu bylo napsané, že lord Parkl nechal tento odkaz a stihl 
schovat i poklad. Ten jsme našli nakonec ve sklepení hradu. Byla to 
dřevěná truhla. Byly v ní ukryty bonbony a těsto na pečení hadů. 
Chcete vědět jak se takový had dělá? Těsto se rozválí. Pak se natočí 
na kolík a upeče na ohni. Hadi i špekáčky byli výborní. Zamávali jsme 
hradu a šlapali na autobus. Byli jsme trochu špinaví a zakouření, ale 
přesto nás pan řidič nechal nastoupit. Už  se těším na další výpravu.  

                            Eliška Němcová 
 CO VZÍT DO ŽIVÉHO BETLÉMA - AKCE SE USKUTEČNÍ 25.12. 2006 
Především přinesme radost z narození Ježíška a z našeho společného 
setkání. 
A pak to může být třeba : 
PANENKA – textilní hračka, která může zachránit život jednoho 
dítěte. Za prodej této panenky se vydělá v dražbě ve vybraných 
městech 600,- Kč. Tyto peníze stačí k nákupu vakcín proti základním 
smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel,tetan, 
tuberkuloza a dětská obrna).  
Informace ke zhotovení panenky jsou v kostele na nástěnce a dále na 
internetových stránkách www.unicef.cz 
HRAČKA PRO JEŽÍŠKA –děti mohou přinést hračky, které  předáme 
do Dětského domova na Burešově ve Zlíně 
VÁNOČNÍ DOBROTY – budou předány potřebným v našem městě 
KORUNKY DO POKLADNIČKY – odešleme na charitativní účet 
UNICEF         organizátoři živého Betléma 
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A D O P C E   N A   D Á L K U 
V říjnu jsme dostali z Prahy dopis, z kterého si dovolíme citovat několik 
řádků. „......velmi si vážíme vašeho zájmu o projekt Adopce na dálku.  
Máme obrovskou radost  z toho, že jste se rozhodli podporovat studenta 
Roshan Pereira na jeho cestě k perspektivnější budoucnosti. Ještě radostnější 
novinou je, že Vámi podporované dítě školu úspěšně dokončilo.  
V přiložené zprávě najdete další informace....“ Roshan, jehož vzdělávání bylo 
sponzorováno od roku 1997 z darů našich občanů, bydlí stále u rodičů a 
vzhledem k dokončené škole má velkou šanci najít si práci. Dopis, kterým 
děkuje za dlouholetou podporu, vystavíme ve vývěsce na náměstí. 
Sbírka  pro následující rok byla zahájena v listopadu a bude uzavřena 
v polovině ledna příštího roku.  

Zveřejňujeme seznam občanů, kterým můžete předat své dary: 
Dana Konečná (matrika MěÚ Fryšták) 
Marie Raková (školní jídelna) 
Růžena Vítková (Žabárna) 
Marie Urbášková (Komenského ul.) 
Zdeňka Doležalová ( Skalková ul.) 
Marie Kršáková (Dráhová ul.) 
Marie Zapletalová (Holešovská ul.) 
Anička Skaličková (Jiráskova ul.) 
Zdeněk Orsava (Kvapilova ul.) 
František Mrázek (Osvobození)  

 
Všem příznivcům adopce na dálku přejeme krásné prožití vánočních 

svátků a hodně radosti, pokoje a lásky v novém roce 2007. 
 

  DALŠÍ KULTURNÍ AKCE – PROSINEC 2006 
 

  3.12. – ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ MORAVA – KOSTEL –  15 : 30 
  3:12. – ROZSVÍCENÍ  VÁNOČNÍHO STROMU - NÁMĚSTÍ – 17 : 00 
  9.12. – VÝSTAVA BETLÉMŮ – ZŠ FRYŠTÁK 
10.12. – MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – DIS FRYŠTÁK – 15 : 00 
17.12. – VÁNOČNÍ KONCERT PRAMENY – KOSTEL – 15 : 00 
25.12. – ŽIVÝ BETLÉM – NÁMĚSTÍ – 14 : 00 
26.12. -  VÁNOČNÍ MŠE MILANA PŘÍVARY – KOSTEL – 17:30 
                     

 
NA VŠECHNY AKCE VÁS SRDEČNĚ ZVOU    
   POŘADATELÉ, REDAKCE  FARNÍČKU  
                      A OTEC MIREK.   
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SALESIÁNSKÝCH ANIMÁTORŮ PRAHA 2006 
Od 10. do 12. listopadu se v Praze Kobylisích konalo Celostátní setkání 
salesiánských animátorů. Do Prahy se sjela více než stovka mladých 
animátorů z míst celé České republiky, kde působí salesiáni. Samozřejmě 
nemohli chybět ani zástupci z Fryštáku – pod duchovním vedením otce 
Johnyho jsme se nakonec do Prahy vypravily 4 Fryštačanky. 
Po příjezdu účastníků, v pátek po večeři, začal  společný program. Nejprve 
probíhalo představování jednotlivých středisek salesiánů v ČR. To naše, Dům 
Ignáce Stuchlého, velmi pěkně uvedl otec Johny. Po krátké seznamovací hře 
již následoval zlatý hřeb večera: exkluzivní premiéra filmu o Matce Markétě. 
25. listopadu si totiž připomínáme 150 let od smrti této vzácné ženy, matky 
zakladatele salesiánů Jana Boska. Film byl velice hezký a tímto bych ho vám 
všem chtěla doporučit. Během sobotního dopoledne jsme si mohli vybrat 2 
tematicky zaměřené skupinky. Jednalo se např. o taneční kreativní blok, 
diskusní skupinky o otcovství a mateřství, tvořivostní či sportovní aktivity. 
Další skupinka, které jsme se zúčastnili i my, se nazývala Výzva a dar. 
Jednalo se o povídání Jany Švecové, která působila rok jako salesiánská 
dobrovolnice v Indii. Její zkušenosti byly vskutku velmi zajímavé a jistě 
všechny přítomné donutily popřemýšlet o své ekonomické situaci či dokonce 
uvažovat o možnosti vlastního dobrovolnictví.   
Další skvělou aktivitou byla návštěva salesiánského nakladatelství Portál, kde 
nám byla představena jeho činnost. Tak namátkou: časopisy AD, Universum, 
Psychologie dnes a zejména rozsáhlá publikační činnost odborné literatury. 
Měli jsme tak možnost podívat se do míst, kde se přímo tyto knihy a časopisy 
vytvářejí. 
Odpoledne po mši svaté následovala velká hra po Praze. S pomocí pokynů a 
mapy jsme po skupinkách hledali v různých koutech Prahy moudrosti Matky 
Markéty. Mohli jsme tak naše hlavní město poznat zase z úplně jiné stránky a 
hlavně si osvojit některé z krásných citátů od maminky Dona Boska 
(mimochodem, u něj samotného jsme byli na audienci v kostele sv. Kříže. 
Tak např., víte, že z úst Matky Markéty pochází i tato moudrá věta: „ Kdo 
není schopný ostříhat si nehty oběma rukama, nebude si umět vydělat na 
chleba.“? Večer následovala beseda s provinciálem salesiánů Františkem 
Blahou a sestrou Věrou Vorlovou, představenou salesiánek. No, a večer 
adorace, na kterou ještě někteří navázali v salesiánském klubu Vrtule 
společným povídáním až třeba do 2hodin ráno. V neděli dopoledne se konal 
opět společný program, tentokrát nám byla představena SADBA (Salesiánská 
asociace Dona Boska) a další aktivity pořádané salesiány, např. také velká 
soutěž o Donu Boskovi, která bude pořádána k výročí 80 let salesiánského 
díla u nás a propukne 31.1.2007 na internetové adrese www.janbosko.cz. 
Na závěr jsme mohli ještě prožít mši svatou v kostele sv. Terezičky a po 
obědě a společném focení se již všichni pomalu odebírali na cesty ke svým 
domovům. Celé setkání bylo opravdu moc krásné. Potkali jsme se s dalšími 
mladými, blíže poznali práci salesiánů a zejména prohloubili své znalosti o 
Matce Markétě, jejíž svatý život matky může být příkladem i pro nás, lidi žijící 
v dnešní moderní době.                                                                  –LiGo- 
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D Ě J I N Y  F A R N O S T I 
KOSTEL – ZVONY (POKRAČOVÁNÍ) 
Slavnostní svěcení nových zvonů v r. 1922 
Nové zvony byly do Fryštáku přivezeny z Holešova v úterý 5. září 1922 na 
dvou slavnostně  vyzdobených vozech  Přivítaly je všechny místní katolické 
spolky s prapory i hudbou, které vozy s novými zvony v průvodu doprovázely 
od Jadrníčkovy továrny na Holešovské ulici až do centra Fryštáku.  
Poté byly zvony až do svěcení uschovány v místní hasičské zbrojnici.  

Svěcení nových zvonů se konalo v neděli  
10. září. Průběh slavnosti byl publikován také 
v katolickém časopise Našinec (č.213/1922): 
Ohlášená (...) slavnost svěcení nových zvonů 
konala se (...) v neděli 10. září v čtvrt na 9. 
hodinu. Vyšel průvod z far. chrámu Páně, 
jehož se zúčastnilo množství družiček, jednota 
Orla, Spolek dobrov. hasičů, Čtenářský spolek, 
zdejší hudební kapela, kostelní výbor, 
duchovenstvo a ubíral se k hasičské zbrojnici, 

odkud nové zvony bohatě okrášlené na dvou vkusně ozdobených vozích 
vezeny dlouhou ulicí a celým náměstím ke kostelu. Průvod tak malebný a 
velký objal celé náměstí a dlouhou ulici a jakoby radostně vály prapory 
školních dítek, prapor Orlů, hasičů a zdejšího čtenářského spolku. U kostela 
započaly posvátné obřady svěcení zvonů, mezitím modlil se lid růženec. 
Ihned po svěcení vytahovány zvony jeden po druhém na věž dosti vysokou. 
Zástupy lidu s úzkostlivým napětím sledovaly tuto práci, až konečně pře 11. 
hod. všecky zvony šťastně ve věži umístěny byly. Následovalo v chrámu 
kázání světitele zvonů, zdejšího rodáka vldp. kanovníka Jana Dacíka, jenž 
vzpomněl nejdříve útrap válečných, loučení s drahými příbuznými a přáteli, 
odcházejícími na bojiště, loučení také i se zvony, na co nejméně byli jsme 
připraveni, vzpomněl nynějšího boje náboženského, ale též živé víry, 
horlivosti náboženské svých rodáků a z této horlivosti plynoucí touhy po 
nových zvonech a velké obětavosti, vyslovil plné uznání svým rodákům a 
zvláště kost. výboru za jeho snahy (...) a oběti, by touha všech uskutečněna 
byla, objasnil významu zvonů jako hlasu Božího, volajícího do chrámu P. a 
vybízejícího k modlitbě a zvláště časté upomínce slov: „Uloženo jest lidem 
umříti.“  Po kázání sloužena vdp. msgr. dr. Bonifácem Sogeťou, kanovníkem 
kroměřížským, slavná mše sv. s asistencí, po níž zapěno z hloubi srdce „Te 
Deum“ – Tebe Bože chválíme za všechna dobrodiní, zvláště za nové zvony, 
které ke 3. hodině odpoledne jeden po druhém pak všechny se rozezvonily a 
všichni naslouchali s největší pochvalou firmě Wintrově z Broumova jejich 
čistému, krásnému (...) hlasu. Kéž jsou tyto nové zvony vždy hlasateli míru, 
pokoje a vespolné lásky farníků fryštáckých! Ke konci děkujeme my, farníci 
fryštáčtí zvláště svému milovanému p. kanovníkovi a děkanu Jan Drábkovi, 
za všecky jeho oběti, rady a pokyny, kterými umožnil toto velké a pro náš 
náboženský život tak významné dílo, zbudování 4. nových zvonů.  

(fotografie zachycující slavnost svěcení zvonů je z farní kroniky) 
-vn- 
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„NEBESKÝ“  MIKULÁŠ       
  

Bylo mi asi šest let a sestře sedm.  
Konečně, konečně bylo Mikuláše. 
Když zazněl zvuk zvonku, padla na mne 
bázeň a v tom okamžiku jsem litovala, že 
s námi není naše starší 15- ti letá sestra. 
Do dveří vstupuje svatý Mikuláš a má 
nádherný ornát, jako pan farář v kostele. 
Velkou berlu i biskupskou mitru. 

Na rukou bílé rukavičky, bílý vous a koš s dárky. 
Ani jsme nepotřebovaly napovídat a padáme na kolena a s posvátnou 
úctou, se sepjatýma rukama odříkáváme  
snad všechny modlitbičky. které známe. 
Pomalým velebným pohybem jsme obdarovávány  
neskutečnými nebeskými dary.  
Perličkovou klec a v ní ptáček jako živý a pestře  
pomalovaný papoušek, který se pěkně uklání.  
Mikuláš se ptá, kde je naše starší sestra, máme  
přece ještě sestřičku, ne ? 
„Ona je u tety Hedky“, odpovídáme unisono.  
A ta osoba pod maskou Mikuláše má co dělat,  
aby se hlasitě nerozesmála… 
Uplynulo pár let…a moje starší sestra chystá Mikuláše pro svého 
vnuka. No zkrátka tentokrát jsem byla zase já Mikulášem. 
Účel to splnilo, Mikuláš byl skoro jako opravdový – aspoň v něm nebyl 
poznán nikdo z příbuzných nebo známých. 
Myslíte, že to byla splátka za toho „nebeského“ Mikuláše ? 
Ale kdepak! Ten „náš“ Mikuláš mne a moji o rok starší  
sestru poděluje dodnes svou láskou.                      Anna Bačůvková 
                                              
       

  Také loni obcházel 
       Fryštákem  

  svatý Mikuláš s        
  andělem a čertem. 
  A hodné děti dostaly  
  dárečky a ty ostatní 
  bramboru a uhlí… 
  Jak tomu bude letos ? 
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vzhledem k dokončené škole má velkou šanci najít si práci. Dopis, kterým 
děkuje za dlouholetou podporu, vystavíme ve vývěsce na náměstí. 
Sbírka  pro následující rok byla zahájena v listopadu a bude uzavřena 
v polovině ledna příštího roku.  

Zveřejňujeme seznam občanů, kterým můžete předat své dary: 
Dana Konečná (matrika MěÚ Fryšták) 
Marie Raková (školní jídelna) 
Růžena Vítková (Žabárna) 
Marie Urbášková (Komenského ul.) 
Zdeňka Doležalová ( Skalková ul.) 
Marie Kršáková (Dráhová ul.) 
Marie Zapletalová (Holešovská ul.) 
Anička Skaličková (Jiráskova ul.) 
Zdeněk Orsava (Kvapilova ul.) 
František Mrázek (Osvobození)  

 
Všem příznivcům adopce na dálku přejeme krásné prožití vánočních 

svátků a hodně radosti, pokoje a lásky v novém roce 2007. 
 

  DALŠÍ KULTURNÍ AKCE – PROSINEC 2006 
 

  3.12. – ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ MORAVA – KOSTEL –  15 : 30 
  3:12. – ROZSVÍCENÍ  VÁNOČNÍHO STROMU - NÁMĚSTÍ – 17 : 00 
  9.12. – VÝSTAVA BETLÉMŮ – ZŠ FRYŠTÁK 
10.12. – MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – DIS FRYŠTÁK – 15 : 00 
17.12. – VÁNOČNÍ KONCERT PRAMENY – KOSTEL – 15 : 00 
25.12. – ŽIVÝ BETLÉM – NÁMĚSTÍ – 14 : 00 
26.12. -  VÁNOČNÍ MŠE MILANA PŘÍVARY – KOSTEL – 17:30 
                     

 
NA VŠECHNY AKCE VÁS SRDEČNĚ ZVOU    
   POŘADATELÉ, REDAKCE  FARNÍČKU  
                      A OTEC MIREK.   
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SALESIÁNSKÝCH ANIMÁTORŮ PRAHA 2006 
Od 10. do 12. listopadu se v Praze Kobylisích konalo Celostátní setkání 
salesiánských animátorů. Do Prahy se sjela více než stovka mladých 
animátorů z míst celé České republiky, kde působí salesiáni. Samozřejmě 
nemohli chybět ani zástupci z Fryštáku – pod duchovním vedením otce 
Johnyho jsme se nakonec do Prahy vypravily 4 Fryštačanky. 
Po příjezdu účastníků, v pátek po večeři, začal  společný program. Nejprve 
probíhalo představování jednotlivých středisek salesiánů v ČR. To naše, Dům 
Ignáce Stuchlého, velmi pěkně uvedl otec Johny. Po krátké seznamovací hře 
již následoval zlatý hřeb večera: exkluzivní premiéra filmu o Matce Markétě. 
25. listopadu si totiž připomínáme 150 let od smrti této vzácné ženy, matky 
zakladatele salesiánů Jana Boska. Film byl velice hezký a tímto bych ho vám 
všem chtěla doporučit. Během sobotního dopoledne jsme si mohli vybrat 2 
tematicky zaměřené skupinky. Jednalo se např. o taneční kreativní blok, 
diskusní skupinky o otcovství a mateřství, tvořivostní či sportovní aktivity. 
Další skupinka, které jsme se zúčastnili i my, se nazývala Výzva a dar. 
Jednalo se o povídání Jany Švecové, která působila rok jako salesiánská 
dobrovolnice v Indii. Její zkušenosti byly vskutku velmi zajímavé a jistě 
všechny přítomné donutily popřemýšlet o své ekonomické situaci či dokonce 
uvažovat o možnosti vlastního dobrovolnictví.   
Další skvělou aktivitou byla návštěva salesiánského nakladatelství Portál, kde 
nám byla představena jeho činnost. Tak namátkou: časopisy AD, Universum, 
Psychologie dnes a zejména rozsáhlá publikační činnost odborné literatury. 
Měli jsme tak možnost podívat se do míst, kde se přímo tyto knihy a časopisy 
vytvářejí. 
Odpoledne po mši svaté následovala velká hra po Praze. S pomocí pokynů a 
mapy jsme po skupinkách hledali v různých koutech Prahy moudrosti Matky 
Markéty. Mohli jsme tak naše hlavní město poznat zase z úplně jiné stránky a 
hlavně si osvojit některé z krásných citátů od maminky Dona Boska 
(mimochodem, u něj samotného jsme byli na audienci v kostele sv. Kříže. 
Tak např., víte, že z úst Matky Markéty pochází i tato moudrá věta: „ Kdo 
není schopný ostříhat si nehty oběma rukama, nebude si umět vydělat na 
chleba.“? Večer následovala beseda s provinciálem salesiánů Františkem 
Blahou a sestrou Věrou Vorlovou, představenou salesiánek. No, a večer 
adorace, na kterou ještě někteří navázali v salesiánském klubu Vrtule 
společným povídáním až třeba do 2hodin ráno. V neděli dopoledne se konal 
opět společný program, tentokrát nám byla představena SADBA (Salesiánská 
asociace Dona Boska) a další aktivity pořádané salesiány, např. také velká 
soutěž o Donu Boskovi, která bude pořádána k výročí 80 let salesiánského 
díla u nás a propukne 31.1.2007 na internetové adrese www.janbosko.cz. 
Na závěr jsme mohli ještě prožít mši svatou v kostele sv. Terezičky a po 
obědě a společném focení se již všichni pomalu odebírali na cesty ke svým 
domovům. Celé setkání bylo opravdu moc krásné. Potkali jsme se s dalšími 
mladými, blíže poznali práci salesiánů a zejména prohloubili své znalosti o 
Matce Markétě, jejíž svatý život matky může být příkladem i pro nás, lidi žijící 
v dnešní moderní době.                                                                  –LiGo- 
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KAZANLACKÉ NOVINKY - ČÁST II. 
 
Zdravím vás z ne až zas tak dalekého Bulharska, které se stalo mým druhým 
domovem. Další měsíc uběhl jak voda a já už mám vlastně pětinu zdejšího 
pobytu za sebou... Zvykl jsem si tady a již teď si uvědomuji to, o čem nám 
říkali bývalí dobrovolníci - jak těžký bude odjezd... Ne, že bych nechtěl domů, 
ale... Je těžké ten pocit vysvětlit. 

Za ten měsíc se toho událo hodně. Především, 
na přelomu září a října jsme zde měli vzácnou 
návštěvu - dona Alberta Van Heckeho - 
hlavního představeného pro provincii východní 
Evropa, a Františka Blahu, našeho českého 
provicniála. A tak se hodnotilo, řešily se plány 
do budoucna... Mimochodem, don Albert je 
sympaťák - pěkně jsme si popovídali. Byl jsem 
rád, že s Van Heckem a Františkem přijela i  

maminka jednoho českého salesiána - paní Sivková - která nám vařila. 
Protože ten týden jsem měl vaření na starost zrovna já, a takhle jsem měl 
práci na pár dnů pěkně zjednodušenou. :-) 

No a co se tady ještě dělo? Jenom ve zkratce: Měli jsme víkend s rodiči dětí, 
které jezdí s námi v létě na tábory, prožili jsme pěknou slavnost Plovdivu - 
výročí úmrtí tří bulharských kněží, kteří byli zabiti komunisty, teď o víkendu 
bylo zase popuťákové setkání, rozjel jsem počítačový kroužek pro mládež... 
Zkrátka a dobře - pořád je co dělat! A pokračujeme i v budovatelských 
aktivitách. Myslím, že jsem už psal o tom, že kromě Kazanlaku mají zdejší 
salesiáni na starost ještě několik dalších farností. No a v jedné z nich - v 
Gabrovu - je kostelík na místě bývalého baru, a tak jsme ho trošku zvelebili - 
nový strop, okna, dveře... Takže teď už opravdu vypadá jako kostel. Kromě 
toho pokračujeme v budování dalších dvou místností v oratoři - z jedné bude 
nová herna, z druhé „klub“, kde se budou moci setkávat mládežníci, něčeho 
se napít, popovídat si... Bude to vlastně něco jako nás fryštácký DISbar. 

Když píši o oratoři, tak je třeba říci, že se nám opravdu pěkně rozjíždí - tuto 
sobotu se v ní protočilo asi 50 dětí, což už je opravdu velice pěkné, takřka 
rekordní číslo. Takže teď přemýšlíme, čím ji třeba ještě oživit, co nového 
vyzkoušet... Samozřejmě to přináší i nějaké ty problémy. Jednak uhlídat tolik 
děcek není jednoduché a už se nám i pár věcí „ztratilo“, a také je zde 
problém cikánů a „bílých“, mezi kterými se občas objeví nějaký ten konflikt. 
Ale celkově mám ze současného stavu moc dobrý pocit, i proto, že se mi už 
podařilo získat si důvěru dětí a moje bulharština se zlepšila natolik, že jsem 
schopný (za pomoci rukou a nohou :-)) si s nimi popovídat. Ale neustále je 
potřeba snažit se posunovat dál... 

Tak na závěr už jen chci poděkovat za vaše modlitby! A také Vám 
popřát pěkné a přínosné prožití adventní doby a krásné, radostné a 
požehnané vánoční svátky!      - pk- 
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CO SE DĚJE V DĚTSKÉ SCHOLE 
Od poloviny měsíce září jsme začali zase zpívat. Scházíme se každý 
pátek na faře od 13.30 hodin. Přišli i noví zpěváci Kačka, Anetka a 
Jirka. Zpíváme a hrajeme hry. V září a říjnu jsme byli na výpravách. 
28. září jsme jeli plavat do zimních lázní.Venku bylo krásně a všechny 
bazény byly skoro prázdné. Patřily jen nám. Když nám bylo hodně 
zima, nahřáli jsme se v páře. Nakonec jsme se posilnili v bufetu. Když 
jsme čekali na autobus, vyhlásila Verča soutěž ve sběru kaštanů. Už 
ani nevím, kdo se stal vítězem. Nasbírali jsme jich hodně. 
Druhá naše výprava byla 28. října. sešli jsme se ráno na faře. 
Nacvičovali jsme písničky, které budeme zpívat v neděli a pak jsme 
vyšli. Naše první zastávka byla na Skalce. Zahráli jsme si hry a 
pokračovali v cestě. Přišli jsme na Vítovou a tam jsme měli najít 
písmena. Ta nám prozradila cíl naší cesty. Byl to hrad Lukov. Přes 
Bezedník jsme pak vyšlapali kopec a byli na hradě. Verča řekla, že 
máme hledat odkaz.Nemohli jsme ho najít. Šli jsme na dřevo. Barča 
ho pak našla v ohništi. Byla to láhev s odkazem lorda Parkla. 
V odkazu bylo napsané, že lord Parkl nechal tento odkaz a stihl 
schovat i poklad. Ten jsme našli nakonec ve sklepení hradu. Byla to 
dřevěná truhla. Byly v ní ukryty bonbony a těsto na pečení hadů. 
Chcete vědět jak se takový had dělá? Těsto se rozválí. Pak se natočí 
na kolík a upeče na ohni. Hadi i špekáčky byli výborní. Zamávali jsme 
hradu a šlapali na autobus. Byli jsme trochu špinaví a zakouření, ale 
přesto nás pan řidič nechal nastoupit. Už  se těším na další výpravu.  

                            Eliška Němcová 
 CO VZÍT DO ŽIVÉHO BETLÉMA - AKCE SE USKUTEČNÍ 25.12. 2006 
Především přinesme radost z narození Ježíška a z našeho společného 
setkání. 
A pak to může být třeba : 
PANENKA – textilní hračka, která může zachránit život jednoho 
dítěte. Za prodej této panenky se vydělá v dražbě ve vybraných 
městech 600,- Kč. Tyto peníze stačí k nákupu vakcín proti základním 
smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel,tetan, 
tuberkuloza a dětská obrna).  
Informace ke zhotovení panenky jsou v kostele na nástěnce a dále na 
internetových stránkách www.unicef.cz 
HRAČKA PRO JEŽÍŠKA –děti mohou přinést hračky, které  předáme 
do Dětského domova na Burešově ve Zlíně 
VÁNOČNÍ DOBROTY – budou předány potřebným v našem městě 
KORUNKY DO POKLADNIČKY – odešleme na charitativní účet 
UNICEF         organizátoři živého Betléma 
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  VÝROBA DROBNÝCH VÁNOČNÍCH DÁREČKŮ 
Zveme děti školního věku s maminkami a babičkami, děti starší a 
všechny ostatní zájemce na  výrobu drobných vánočních dárků.  
Co si každý vyrobí, odnese si domů. 
Kdy :  pátek 8.12. od 14.30 hodin 
Kde : atelier DISu, první patro 
Možnosti výrobků: náušnice, přívěsky z korálků a sklíček, svícinky, 
rámečky, pískování, ubrousková technika, potisk triček, prostírání atd 
Co si přinést : peníze na úhradu použitého materiálu (zajišťuje 
Centrum pro rodinu Zlín) tričko, látkovou prostírku, ubrousky 

Na všechny tvůrce se těší fryštácké katechetky  
a Centrum pro rodinu Zlín 

  VÝZVA – TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Blíží se Vánoce a s tím také svátek Tří králů. Jako každoročně bude se 
v lednu konat už po osmé Tříkrálová sbírka. Je potřeba proto se na ni 
připravit. Oslovuji touto cestou všechny stávající už zkušené vedoucí 
skupinek, aby se ve středu 6.12. 2006 po večerní mši svaté dostavili 
na informativní schůzku - začátek bude v 19. hodin na faře. 
Nezapomeňte si vzít sebou občanské průkazy. Je potřeba odeslat 
seznam vedoucích skupinek na ACHO Olomouc, aby mohli včas 
vyhotovit průkazky. Vyzývám také i další ochotné lidi starší 18 ti let, 
kteří by chtěli pomoci jako vedoucí skupinek. Budeme se těšit na Vaši 
účast.                    Děkujeme Charita Fryšták 
  PODĚKOVÁNÍ POCTIVÉMU NÁLEZCI 
Děkuji touto cestou panu Františku Zálohovi za nalezení a vrácení mé 
náušnice, kterou jsem ztratila na letošním prvním sněhu. Přestože 
jsem v její nalezení už nedoufala, mám nyní velmi dobrý pocit, že i 
v dnešní době žiji mezi poctivými lidmi.              Stanislava Pšejová 
  SCHŮZKA EKONOMICKÉ RADY – 27.11. 2006 
Při sbírce na opravu kostela konané v neděli 19.11. 2006 bylo 
vybráno 22.750,- Kč. Všem dárcům srdečné Pán Bůh zaplať. 
Bohužel na opravu rýn budeme potřebovat mnohem větší částku. 
Za pronájem lešení zaplatíme 45.000,- Kč a výměna rýn bude stát 
65.000,- Kč. Proto budou i nadále pokračovat pravidelné sbírky  
1x měsíčně, tak abychom mohli částku ve výši 110. tisíc zaplatit. 
Připomínám také možnost např. „finančního daru“ organizacím a 
fyzickým osobám. Od otce Mirka dostanete potvrzení, které můžete 
uplatnit při zdanění. Věříme, že se nám s pomocí Boží podaří získat 
prostředky v co nejkratší době, protože práce už jsou u konce…. 
Přítomni: P. Miroslav Dibelka, ing. Jan Košák, ing. František Kočenda, 
Mgr. Pavel Nášel 
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O S L A V Y  10  L E T   E X I S T E N C E  D I S U 
 
Tyto oslavy proběhly ve Fryštáku 28. října 2006. Akce začala v  
9 hodin a celé dopoledne se neslo v duchu volného povídání mezi 
účastníky (bývalými i současnými animátory, civiláky či zaměstnanci 
DISu). V 11 hodin se konala děkovná mše svatá ve farním kostele sv. 
Mikuláše. Hlavním koncelebrantem byl otec Michael Martínek, který 
vlastně před desíti léty stál u zrodu „DISáckého hnutí“. Této mše 
svaté se zúčastnili i další kněží: otec František Bezděk, Cyril Juroška, 
Jan Komárek (Johny), Pavel Kosmák (Kosmič) a Jaroslav Kuchař. 
Před prvním čtením jsme mohli zhlédnout „scénku“, kdy aktéři brali 
cihly se jmény lidí, kteří se podíleli či stále podílejí na chodu DISu, a 
následně z nich skládali jakési obydlí. Že by Dům Ignáce Stuchlého?  

Jistě, bez těchto lidí, základních kamenů, 
by nebyl takový, jaký je! Na konci mše si 
poté přítomní DISáci mohli odnést 
vzpomínku na tuto oslavu v podobě 
zapálené svíčky. 
Odpoledne byla možnost zúčastnit se 
fotbalového nebo volejbalového turnaje, 
jiných sportovních out-doorových 
možností či podniknout s nynějším 

ředitelem prohlídku areálu Domu Ignáce Stuchlého.  
V 19:30 začala večerní oslava, přístupná již veškeré veřejnosti. 
Nejprve pro nás byla připravena prezentace o tom, co se vlastně 
v DISu za těch 10 let stalo, jak se za tu dobu tento dům změnil a jací 
lidé se zde vystřídali. Poté byl přinesen  
obrovský dort s logem DISu, do kterého se  
všichni přítomní s chutí pustili.  
A teď už přišla chvíle pro skupinu  
Mirečkovy sekerášé, která nás svou hudbou  
provázela celý večer. V přestávkách byly  
promítány videa a fotky z různých akcí  
pořádaných DISáky či humorná scénka k  
písničce Milionář od Jarka Nohavici.  
A do kdy vlastně tato akce trvala? No, pro každého jinak. Konec byl 
naplánován na 24 hodin, ovšem díky změně času jsme vlastně mohli 
slavit ještě o hodinu déle… 
Co na závěr? Byla to moc podařená oslava velmi podařeného díla 
v DISu. Tak se připojujeme ke gratulantům a přejeme dalších 
úspěšných (nejen) 10 let! ☺                        

-LiGo- 
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D U C H O V N Í   S L O V O  

Dvě osobnosti na prahu adventu. 
Jedna o vánocích. 
V době adventní se možná těšíme na 
všechno pěkné, co zažijeme během 
vánočních svátků: náladu, společenství, 
idylu u jesliček.  
Adventní čas však není určen jen  
k čekání na tyto příjemné zážitky.  

Máme očekávat hlavně toho, kdo se nám dokáže přiblížit ještě víc, 
než my sami sobě. 
Církev poukazuje v adventní době na dvě postavy, které nás – každá 
svým způsobem – učí, jak je třeba čekat. Advent je vstupní branou, 
jíž musíme projít, abychom vešli do vánoční svatyně. Po stranách 
brány stojí dvě postavy, jež svatyni střeží a ptají se nás, proč chceme 
vstoupit; zároveň nás poučují, jak to máme udělat. 
Obě postavy se od sebe velice liší. Jedna je veliká a silná – muž 
oděný do šatu z velbloudí srsti. Přes svou velikost si ale nepřeje být 
ničím jiným než hlasem „volajícího na poušti“ vyrovnejte cesty Pánu“. 
Druhá postava je bezmocná žena, která čeká dítě. Nic neříká, mlčí, 
pozorně soustředěná na to, co se děje v jejím těle. Jediné, co tiše 
šeptá, je: „Jsem služebnice Páně.“ 
Obě tyto postavy vědí, na koho čekají. Nevyhlížejí lepší časy, ani 
zábavné a vánoční náladou prodchnuté události. Čekají na Boha a 
vědí, že jsou-li připraveny ho přijmout, nic nemůže zabránit jeho 
příchodu. Víme-li i my, na koho čekáme a jsme-li si jisti jeho 
příchodem, prožíváme advent správným způsobem.  
A jak prožijeme správně Vánoce? Když vánoční tajemství nebude 
skutečností mimo nás, ale stane se skutečností uvnitř nás. 

Pokojný advent a radostné, požehnané Vánoce Vám přeje 
                                                                                    otec Mirek                       

PROGRAM VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2006 
24.12. 06 neděle (4. neděle adventní a Štědrý den ) 
  9:00, 16:00, 22:00 
25.12. 06 pondělí ( Hod Boží Vánoční ) - 8:00, 10:00 
26.12. 06 úterý ( Svátek sv. Štěpána ) - 8:00, 10:00 
31.12. 06 neděle ( Silvestr ) 

17:00, 23:00 – otev. kostela, 23:30 - pobožnost 
  1.  1. 07 pondělí ( Slavnost Matky Boží, Panny Marie ) 

8:00, 10:00 
Svatá zpověď:  21.12. – 16:00 – 18:15  - otec M. Dibelka,   

  22.12. –  16:00 – 18:15  - otec  J. Komárek,  
23.12. 9:00 – 11:00 – otec M. Dibelka,16:00 – 18:15 – otec P. Kosmák 
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  3.12. 1. neděle adventní 
  6.12. Památka svatého Mikuláše 
  7.12. Památka svatého Ambrože 
  8.12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 
10.12. 2. neděle adventní 
13.12. Památka svaté Lucie 
14.12. Památka svatého Jana od Kříže 
17.12. 3. neděle adventní 
24.12. 4. neděle adventní – Štědrý den 
25.12. Boží Hod Vánoční 
26.12. Svátek svatého Štěpána 
27.12. Svátek svatého Jana, apoštola 
28.12. Svátek svatých Mláďátek 
31.12. Svátek svaté Rodiny - Silvestr 
  A K C E   DIS 

8. – 10. prosince 2006 
Adventní zamyšlení – Bůh a příroda 
Do tajů zázračného světa vědy a víry nás bude provázet 
genetik, středoškolský i vysokoškolský profesor, polární 
cestovatel, spisovatel křesťanských bestsellerů  
(Tančící skály, Šestá cesta, Návrat ke Stromu života) a 

katolický kněz v jedné osobě známý pod jménem Marek Orko Vácha.  
"Orko" (původně Orlí oko) je přezdívka, která ho provází od skautských let. 
Cena: 490,-/590,-Kč 
Vede: P. Marek Orko Vácha 
29. prosince 2006 – 1. ledna 2007 
Silvestr Přežije? Vydrží? Překoná zub času? Nový už se blíží... 
Můžeme být nejen svědky, ale zkusit to i na vlastní kůži. 
Cena: 690,-/850,-Kč 
Vede: František Bezděk 

Více informací najdete na webových stránkách DISu – www.disfrystak.cz 
 

  K L U B  M A M I N E K  F R Y Š T Á K –  P R O S I N E C   2006 
 
5.12.2006 - Povídání paní Hanky Chrastinové, maminky od šesti dětí 
v pěstounské péči. 
12.12.2006 - Cvičení s dětmi (písničky, říkanky,…) 
19.12.2006 - Vánoční zvyky a prožívání vánoc v rodině 
Přijďte mezi nás kdykoliv budete mít čas a chuť. 
Vezměte s sebou svačinu a přezůvky jak pro dítě  
tak i pro sebe. 
Setkání probíhá od 9 do 11 hod. v prostorách fary - vždy v úterý. 
Kontakt: Jana Jasenská, 577 912 488, mobil: 737 040 427 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA  

 
Vodorovně:  
A. zvěřinec, dánský ostrov, 60-kusů, vzduchoprázdno - B. I. díl tajenky - C. Malý 
asijský buvol, částečka hmoty, chlapecké jméno, římsky 552 - D. talisman indiánů, 
značka ústní vody, starořecký zhýralec, oráčova pomůcka - E. značka americia, jméno 
Komenského, druh lihoviny, šlechtěné železo, latinsky "právo“ - F. severské zvíře, 
dopravní prostředek, město v Sudánu, značka gramodesek, mistrovství světa /zkr./ - 
G. vsáknutí, plemeno, pseudonym Gogola, německy „teta“ - H. oklamání, vodní tok, 
slovenská řeka, básník /řidčeji/ -I. II.díl tajenky - J. tatarský náčelník, druh tropických 
mravenců, rakouské město, SPZ okresu Tábor. 

 Svisle: 1. město v Tanzanii, římsky 55, zkr. voltampéru - 2. mužské jméno, druh komárů 
3. úslužnost, zůstatky na účtu - 4. dom. jméno Otakara, ženské jméno, hasnice na vápno 
5. jihoamerická řeka, uhelný prach, česká řeka - 6. společenská hra, starý pán –  

 7. soulad, semenářský podnik - 8. spižírna, trnovník - 9. slovenská předložka, pryskyřice, 
úřad /zastar./ - 10. africká antilopa, brodivý pták - 11. návěští, štíhlý listnatý strom - 12. 
zimní svátky, nauka /sloven./ - 13. anglicky "a", písemná zkouška, SPZ okresu Louny - 
14. bicykl, SPZ okresu Litoměřice, číslovka - 15. vyučovati, kladná elektroda – 16. vzácná 
věc, cizí ženské jméno - 17. písmeno řecké abecedy, značka arzénu, setba. 
Nápověda: Anoa, Asot, Amt,lpel.    
Tajenka z minulého čísla – přejme druhým to co bychom si sami přáli. 
                       Připravil František Záloha 
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  Redakční rada: P. Miroslav Dibelka, Mgr. Pavel Nášel, Vít Němec,  
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Z   O B S A H U 
Dějiny fryštácké farnosti  
Nebeský Mikuláš 
Oslavy 10. let Disu 
Setkání animátor ů v Praze 
Vánoční bohoslužby 
Vánoční křížovka 
Výlet scholy na Lukov  

 

NA KONCI CESTY NENÍ CESTA, ALE CÍL. 
NA KONCI ZIMY NENÍ ZIMA, ALE JARO. 

NA KONCI NOCI NENÍ NOC, ALE SVÍTÁNÍ. 
NA KONCI ADVENTU NENÍ ADVENT, ALE 

NAROZENÍ PÁNĚ. 
NA KONCI SMRTI NENÍ SMRT, ALE ŽIVOT. 

 


