
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KŘÍŽOVKA  NA  PRÁZDNINY 

 
Vodorovně: A. opadané ovoce, tkalcovský stroj, manželé – B. začátek tajenky – 
C. súdánské město, fialová barva, starořecký bajkář, korálový útes – D. polynéský 
opojný nástroj, směnečný ručitel, mezinárodní organizace, minulého roku – E. 
zkratka kolínských tiskáren, stovky, přibližně, titul muže – F. zkratka 
Mezinárodního úřadu práce, proud, ovocná zahrada, bývalý obchodní dům – G. 
kostkovaná látka, žena na Valašsku, vědecký název javoru, obilnina – H. hádka, 
součást aromatických olejů, moc, řeka v Rusku – I. dokončení tajenky 
Svisle: 1. větná spojka, název písmene X – 2. používat sekyry, vyvřelina – 3. obec 
v okrese Louny, druh plavidla – 4. tropický mravenec, stahovací záclony – 5. 
pracovat, severoafrický přístav – 6. pole (básnicky), tažná zvířata – 7. skladiště 
obilí ( mn. číslo.), bitva – 8. pracoval na stavu, italské město – 9. město v Jemenu, 
švédské město – 10. druh jesetera, kovový prvek – 11. hudební značka, mládě 
vepře – 12. brněnské závody chemického a potravinářského průmyslu, druh koně –  
13. ochrana zboží, modly – 14. ukazovací zájmeno, mužské jméno – 15. ženské 
jméno, sušená tráva – 16. domácí jméno Oldřicha, symetrála 
Nápověda : C. Akot, 9. Ask, 12. Chepos 
Tajenka z minulého čísla: je spousta léků proti lásce ale ani jeden zaručený 
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D U C H O V N Í   S L O V O  
 
Jedním z největších lidských vynálezů  
je kolo. Když ještě nebylo vynalezeno,  
musely být obrovské kamenné  
kvádry pro stavbu pyramid dopravovány  
kilometry daleko na válcích, které se  
neustále pod kvádry podkládaly. 
Pak přišlo kolo. Revoluční na něm je to, že jeho střed tvoří něco zcela 
nepohyblivého: osa, kolem které se kolo otáčí. Tak je možno naložit 
náklad, který sám nepohnutě leží, ale přesto je přepravován vpřed. 
TAK SE TAKÉ ČLOVĚK POTŘEBUJE stále vracet ke svému 
nosnému, nepohyblivému středu, ose, která vše drží, ale okolo 
které se vše otáčí. Touto „osou“, středem člověka je nitro, ve 
kterém jsme očekáváni Bohem. 
A právě skrze odpočinek má člověk možnost navrátit se k sobě 
samému, do svého srdce, kde čeká Bůh. 
Čas odpočinku proto není žádným luxusem, žádným promarněním 
času, není útěkem od reality a od všedního života. Naopak: čas 
odpočinku umožňuje člověku navrátit se do všedního života naplněn, 
posilněn a s větším elánem. 
Střed veškerého života, ke kterému vše směřuje a ze kterého vše 
vychází, i osou vesmíru a každého člověka je JEŽÍŠ KRISTUS. 
Ať je s Vámi jeho ochrana a požehnání na všech Vašich letních 
cestách - Svatý Kryštofe, oroduj za nás.     
           otec Mirek 
 
  CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
 
DNES O RODIČÍCH A DĚTECH 
Dům bez dětí je jako zvon bez srdce   (Carmen Sylva) 
Rodiče chválí svoje děti, tím podvědomě chválí i sebe ( Seneca) 
Chtějí li mít rodiče čestné děti, musí být sami čestní (Plautus) 
Chovej se ke svým dětem tak, jak chceš, aby se k tobě chovaly  
tvoje děti       ( Isokrates) 
Ve svých dětech žijeme dál    ( Euripides) 
Výchova dětí je největší a nejtěžší problém, který je možno 
člověku uložit      (Kant) 

                                  
  PŘÍŠTĚ O ZDRAVÍ 
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                                                K A L E N D Á R I U M   P R Á Z D N I N Y 

  ČERVENEC 
        1.7. 13. neděle v mezidobí 
        3.7. Svátek sv. Tomáše, apoštola 
        5.7. Slavnost  sv. Cyrila a Metoděje 

  8.7. 14. neděle v mezidobí 
11.7. Svátek sv. Benedikta 
15.7. 15. neděle v mezidobí 
22.7. 16. neděle v mezidobí 
25.7. Svátek sv. Jakuba, apoštola 
26.7. Památka sv. Jáchyma a Anny 
29.7. 17. neděle v mezidobí 
31.7. Památka sv. Ignáce z Loyoly 

SRPEN 
  1.8. Památka sv. Alfonsa z Liguori 
  4.8. Památka sv. Jana Vianneye 
  5.8. 18. neděle v mezidobí 
  6.8. Svátek Proměnění Páně 
  8.8. Památka sv. Dominika 
10.8. Svátek sv. Vavřince 
11.8. Památka sv. Kláry 
12.8. 19. neděle v mezidobí 
14.8. Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho 
15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
19.8. 20. neděle v mezidobí 
20.8. Památka sv. Bernarda 
21.8. Památka sv. Pia X. 
22.8. Památka Panny Marie Královny 
24.8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 
26.8. 21. neděle v mezidobí 
27.8. Památka sv. Moniky 
28.8. Památka sv. Augustina 
29.8. Umučení sv. Jana Křtitele   
                                         FARNÍČEK PŘEJE KRÁSNÉ PRÁZDNINY 
Redakce Farníčku přeje Všem čtenářům krásné prožití 
prázdnin, dětem co nejvíc zážitků na letních táborech a 
dospělým, ať si užijí tolik potřebného klidu a odpočinku. 
Všem přejeme také krásné letní počasí a ať se zase po 
prázdninách a dovolených sejdeme ve zdraví u dalšího čísla 
našeho farního časopisu. 
A také, ať nás při všech letních činnostech a na cestách chrání 
náš Pán… 
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PRÁZDNINY 
Teplé počasí posledních dnů (vlastně i týdnů) nám signalizuje, že letní 
prázdniny už klepou na dveře.  
Mnoho z vás jistě nenechalo nic náhodě a již má naplánovanou 
dovolenou a děti přihlášené na různé tábory. Někteří třeba naopak 
stráví léto doma se svými blízkými – v pravé letní pohodě.  
Každý, jak chce.  
Ale pro ty, kteří se ještě nerozhodli, jak s prázdninovými měsíci naložit, mám 
pár nabídek – last minute☺: 
- Můžete si vybrat některou z prázdninových akcí, které pořádá DIS.  
- Pro ty, kteří chtějí prožít zklidnění, jsou tady duchovní obnovy. Těch se o 
prázdninách pořádá opravdu spousta. Např. přehled některých duchovních 
cvičení, které pořádají salesiáni a většinou probíhají v krásné přírodě, najdete 
na stránkách http://brno.sdb.cz/farnost/#dc.  
Ať již budete dělat cokoli, hlavně nezapomeňte na opatrnost. 
Nemůžeme být neustále úzkostliví a bát se naplno užívat života. Ale 
špetka zdravé opatrnosti nikdy neškodí. I když víte, do čeho jdete, 
znáte prostředí, ve kterém se pohybujete, jdete na výlet do lokalit, ve 
kterých nejste poprvé… Ale proč vlastně toto píši!? 
Někteří z vás asi slyšeli příběh salesiánského novice Jana Hromádka: 
Možná jste 12.6. (nebo o den později) zaznamenali v médiích podobný 
titulek: Ve Vysokých Tatrách zahynul český turista. Ano, jednalo 
se právě o tohoto novice salesiánů. Jan Hromádko miloval hory a 
důvěrně znal jejich prostředí. V tomto případě se tedy nejednalo o 
žádné bezmyšlenkovité jednání a přece skončilo tak nešťastně.  
Jak takovým událostem předejít? Vždyť uklouznout můžeme třeba i na 
schodech nebo na chodníku…To je právě to. Nikdy nevíme…A proto si 
užívejme, ale přesto mějme na mysli, že život je velký dar…  
Všem vám moc přeji, abyste letní měsíce prožili tak, jak sami budete 
chtít, aby se vám dařilo a abyste se dokázali také na chvíli zastavit a 
vychutnat si krásnou prázdninovou přírodu, skrze kterou nám Pán 
ukazuje dokonalost stvoření.    
Jan Hromádko (30 let)  v srpnu 2006 zahájil  
salesiánský noviciát ve slovenském Popradu. 
Na začátku června sepsal žádost o složení  
prvních řeholních slibů a společně s celou  
komunitou prožili pravidelné duchovní  
ústraní (dříve nazývané "cvičení šťastné smrti").  
Před dokončením noviciátu chtěl ještě absolvovat  
horskou túru. Při výstupu na Lomnický štít však uklouzl a stometrový pád se 
stal skokem do Boží náruče. Spolubratr, který k němu sestoupil, mu udělil 
rozhřešení. Je to pro nás nepochopitelné tajemství, nad kterým stojíme s nadějí 
plynoucí z víry v Kristovo vzkříšení. Věříme, že Jenda žije, že s ním tvoříme 
společenství. (zpracováno podle www.sdb.cz)                 - ligo- 
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                                      FARNÍ DEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otec Mirek kontroluje zda dodržujeme pitný režim 
 
V neděli 17. června jsme se už po čtvrté sešli na farním dvoře. 
I tentokrát bylo hodně velké horko a tak jsme se schovali pod střechu 
nově opravené farní stodoly, kde bylo podstatně příjemněji. 
Kolem 15 hodiny se nejprve začaly trousit jednotlivci a někteří 
z organizátorů, aby připravili stoly a pohoštění. 
Za  malou chvíli už se doslova prohýbaly pod nejrůznějšími 
dobrotami, (kremrolemi, buchtami, pečivem…atd.) 
Na čepu byl tentokrát Zlatý Bažant a o tom, že přišel opravdu vhod 
svědčí i to, že z 50 litrů ( což je 100 piv) nezůstala nazmar ani 
kapička. 
Dobře jsme se bavili, děti si zahrály hry a nechyběl ani ohníček na 
opékání špekáčků…. 
Skoro se nám po tak krásně prožitém odpoledni ani nechtělo domů. 
Tentokrát byla účast opravdu hojná a myslím, že ten kdo přišel 
nelitoval….ještě jednou díky všem organizátorům a těm, kdo přispěli 
ke zdaru této akce – srdečné Pán Bůh zaplať… - pn -   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Oheň, oheň, hřeje ruce…au to pálí              Na čepu je Zlatý Bažant … 
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SVĚCENÍ KŘÍŽE VÍTOVÁ 
V pátek 22. června v podvečer se  
na Vítové konala bohoslužba slova. 
Sešli se na ní farníci, aby uctili  
posvěcení nově zrekonstruovaného 
kříže, na křižovatce ve středu obce. 
Slavnostní atmosféru podpořil také 
starosta Fryštáku Lubomír Doležel, 
otec Mirek a restaurátorka paní 
Pavla Hradilová. 
Krátký „výlet“ do historie si připravil 
i fryštácký kronikář PhDr. Česlav Zapletal, který připomněl důležitost 
křesťanských symbolů a podobných míst v naší krajině. 
Sešlo se mnoho Vítovjanů, hlavně starší generace, kteří mají 
k tomuto místu jistě i své osobní vzpomínky. 
Paní Hradilová poděkovala za spolupráci a vyjádřila naději, že kříž 
nebude muset po čase opravovat znovu a doufá, že přežije případný 
další černý „silvestr“. 
Velký dík patří i panu učiteli Milanu Přívarovi, který podpořil duchovní 
rozměr této akce hrou na varhany. 
Také se sluší poděkovat zástupcům města i farnosti, za to, že toto 
místo opět získalo svou důstojnost – která mu od roku 1841, kdy byl 
kříž v těchto místech postaven - vždy patřila.                 - pn - 
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                                                     AKCE NA PRÁZDNINY 
Občanské sdružení JASPIS pořádá 6. ročník akce 
 „Týden s Američany pro rodiče s dětmi“ 
Kdy:  15.7. - 22.7. 2007 
Kde:  Fryšták, Dům Ignáce Stuchlého 
Kdo:  rodiče s dětmi do 12-ti let (ostatní dle dohody) 
… a co můžete očekávat ? 

Výuka angličtiny ve skupinách pro rodiče (hlídání dětí zajištěno) i 
pro děti školního věku, besedy o životě v USA, výlety, hry, soutěže 
pro malé i velké dobrovolné programy o základech křesťanství. 
Cena: dospělí:      2 440,- Kč 
          mládež (od 12 let), studenti:   2 040,- Kč 
          děti (od 3 do 12 let):     1 300,- Kč 
          děti (do 3 let):           zdarma 
Přihlášky:   do 30. června 2007 
Informace:     M. Čechák, Občanské sdružení JASPIS 
                      Moravcova 430 / 16, Kroměříž  
                      mobil: 775 946 672 
                      e-mail: jaspis.klub@volny.cz 
                      http://www.jaspis.info 
 
  NÁVŠTĚVA  NADĚJE VE ZLÍNĚ 
 
Ve čtvrtek 21.června děti pátých tříd, které navštěvují náboženství, 
spolu s katechetkou a dvěma ochotnými maminkami - řidičkami, 
vyjely třemi auty na návštěvu do Naděje Zlín. Pracují tam mentálně 
postižené osoby a nás zajímalo, co všechno vyrábí a umí. Hned u 
dveří nám dala vychovatelka pěkný výklad o želvičkách, kterým s 
pomocí klientů měnila vodu. Poté následovala šicí dílna, ve které se 
šíjí různá zvířátka, polštáře a drobné dárky. Děti velmi zajímalo 
pletení košíků a různých ošatek, některé se neostýchaly zeptat na 
různé otázky. V pracovním sále klienti kompletovali letní příbory z 
umělé hmoty. Návštěvu jsme zakončili ve Vajíčku. To je místnost, kde 
se odpočívá a kde jsme si i zazpívali. Poté jsme odjeli na další dílničku 
Včelka, kde se vyrábí svíčky z včelího vosku, tkají koberce a tvoří 
výrobky z keramiky. Nejvíce se dětem líbilo v baru, kde jsme si dali 
poháry, někdo zmrzlinu a zákusky. Nakonec jsem odjeli na Jižní 
Svahy do kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů, kde jsme v 
modlitbě poděkovali za celý školní rok a za naše rodiny.  
Rozloučili jsme se písničkou Madona a poprosili o její ochranu.  
Bylo to moc pěkné dopoledne. Děkujeme všem za pomoc a organizaci 
      katechetka Miroslava Langrová 
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JAK JSEM ABSOLVOVALA KARO 
 
KARO? Co to je? Kurz aktivního rodičovství. Maminky na mateřské dovolené, 
koho dnes zajímá její situace, Její role a důležitost jejího poslání?  
Představte si, že zajímá. 
Ve zlínském Centru pro rodinu a sociální péči v budově Reginy se uskutečnil už 
čtvrtý běh tohoto kurzu. Jednalo se o osm středečních dopoledních setkání v 
době od května do června. Nás, maminek z Fryštáku, se díky Klubu maminek 
přihlásilo tentokrát pět. Očekávání byla různá…  
Od touhy zpestřit si dopoledne až po pozvednutí sebevědomí.  
Hlídání dětí bylo zajištěno přímo v budově velmi ochotnými lidmi.  
 
Na programu byla nap říklad témata:   
Zviditelňujeme naši práci v rodině 
Moje silné stránky pro práci v rodině a v zaměstnání v rámci projektu Rodinné 
kompetence 
Copak mi tady nikdo nerozumí? - Komunikace v rodině (a v podniku) 
Sama mezi dvěma ohni: Jak odejdu se zdravou kůží? K čemu jsem povolána?  
Pracovní právo a penzijní připojištění.  
                                                         ***    
Součástí programu bylo i jedno setkání pro tatínky: ,,Stát se otcem není těžké - 
ale být otcem je o to těžší.“ 
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky, takže kromě hrazení dopravy je zcela zdarma.  
Mě osobně kurz nezklamal. Uvědomila jsem si, že moje pozice při vstupu do 
zaměstnání po mnoha letech není mizivá. Samozřejmě, že člověk by neměl 
ustrnout, ale měl by jít stále dopředu co se týká používání prostředků techniky 
například PC kurzy, ale není to nejdůležitější. To, co se žena s dětmi doma 
naučí, není málo. Pomalu se do povědomí společnosti dostává fakt, že žena – 
matka bývá nejlepší manažerkou. Vždyť ona vlastně vede doma svoji vlastní 
firmu! Všechny ty náročné situace, kdy musí žena zorganizovat chod rodiny a 
ještě k tomu zůstat v relativní pohodě, kdy se žena učí organizovat čas nejen 
dětem ale i sobě, aby z toho mála času, co má, vyšetřila i něco pro 
sebe….Všechny ty bezesné noci, když je dítě malé nebo stůně a potřebuje 
mámu, vychovávají k trpělivosti a oběti…. 
             *** 
Myslím, že kurz opravdu pozvedne sebevědomí každé mámě, dokáže ji včas 
upozornit na její situaci při nástupu do zaměstnání, na možné reakce při 
přijímacím pohovoru, ukázat na její přednosti a hodnoty.  
   Je dobře, že se pomalu začíná měnit pohled na zaměstnanou ženu – 
maminku a že se tu a tam objevují i firmy, kterým záleží na svých 
zaměstnancích a jejich rodinné situaci. 
Tak tedy dík za každou aktivitu, která k tomu napomáhá. 
                                                                                                 Jana Jasenská  
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                                             MINISTRANSKÝ TURNAJ VE FLORBALE 
 
Jako každým rokem se uskutečnil 2 .června ministranský turnaj ve 
florbale v Kašavě. Zúčastnili jsme se ho také my, fryštáčtí kluci. 
Turnaj hrály 4 týmy: Kašava, Fryšták „A“, Fryšták „B“ a holky ze 
Štípy. První zápas musel Fryšták „A“ zabojovat, protože hrál s velice 
silným soupeřem - Kašavou, která jako obvykle vyhrála. Druhý zápas 
odehráli mezi sebou Fryšták „B“ a holky ze Štípy, které zvítězily. Poté 
se holky musely utkat s Kašavou, ale to už neuspěly.  
Musely zabojovat ještě s  Fryštákem „A“. V tomto duelu zvítězil náš 
tým, a vyhrál tak cennou stříbrnou medaili.   
Toto umístění nás moc potěšilo, i přes to že Fryšták B skončil až na 
4.místě.  
Přáli bychom si, aby se do  
tohoto turnaje zapojilo  
více družstev z jiných  
farností. Za všechny hráče  
chci poděkovat hlavně  
Tomáši Jasenskému, který  
s námi trénoval a vedl nás.                                                                 
                  

       
    Pavel Nášel ml.  

             Foto Jan Kočenda    
     

                                                                  
PŘÁTELSTVÍ 
Přátelé jsou příbuzní, 
Volíme je sami. 
Věrnost když jim přiznáme, 
Nestyďme se za ni. 
 
Přítel, když tě nezklame, 
Tak s ním bývá dobře. 
Pokud je to naopak, 
Pak nastane hoře. 
 
Proto raději snažme se 
přátelství si držet, 
Aby nás své chování 
nemuselo mrzet.                                               František Záloha 
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DĚJINY FARNOSTI – ZVONY 1981 - ZÁVĚR 
Tento rok prožívala farnost ve znamení svěcení nových dvou zvonů. 
Jelikož pí. Laetitii Dytrychové, zvonařce z Brodku u Přerova, byl příděl 
materiálu potřebného k lití zvonů zrušen, museli jsme si materiál 
(měď a cín) shánět sami sběrem po farnosti a kde se dalo. Ale i když 
to nebylo snadné, podařilo se to. Dne 30.7.1981 bylo odvezeno do 
Brodku 1055 kg staré mědi a 330 kg cínu a dne 7.10. byly z Brodku 
přivezeny 2 zvony o váze Mikuláš 850 kg a Maria 490 kg. Zvony byly 
vystaveny v kostele před hlavním oltářem až do dne svěcení a tam 
také posvěceny v neděli 18.10.1981 v 9.30 hodin. Světitelem byl p. 
kanovník metropolitní kapituly olomoucké, děkan vizovický a farář 
v Trnavě (...) P. Jan Krist. Kazatelem byl p. čestný kanovník 
kroměřížský, místoděkan vizovský a farář v Lukově P. Antonín Urban. 
Mši sv. koncelebrovali se světitelem čtyři kněží rodáci z Fryštáku: P. 
Valentin Rafaja, důchodce v Kroměříži, P. Vojtěch Frélich, salesián, 
administrátor v Otrokovicích, P. Rudolf Chudárek, salesián, bytem 
v Lipníku nad Bečvou, P. Pavel Uhřík, administrátor v Hnojicích u 
Olomouce. Svěcení se zúčastnil i mistr zvonař pí. L. Dytrychová 
s rodinou. Slavnost svěcení byla velmi pěkná, všem se líbila a počasí 
ten den opravdu nám přálo.  Zvony vyzvedl do věže autojeřáb 
Pozemních staveb v Gottwaldově. Vše šlo hladce – jak po másle. 
Svěcení v kostele skončilo v 11,30 h., ve 12,00 byly zvony na věži a 
14,30 h. se již jimi zvonilo.  
    Celkově se náklady na pořízení nových zvonů vyšplhaly na zhruba 
150 000, - Kčs. Na rok 1982 byla naplánována instalace 
elektromotorického zvonění. V kronice je dále uvedena zpráva o 
vykonání akustické zkoušky 30.9.1981, která byla vykonána přímo ve 
zvonařské dílně v Brodku u Přerova. Autorem této zprávy by diecézní 
kampanolog z Velkého Meziříčí Alois Ambroz. Za povšimnutí stojí 
především popis výzdoby zvonů a nápisy na nich: 1. zvon: Svatý 
Mikuláši, oroduj za nás. Vlasti milá, modli se. Fryšták LP 1981. Reliéf 
sv. Mikuláše. Grafická výzdoba. Kartuše autorky Laetitie Dytrichové. 
2. zvon: Svatá Panno Maria, oroduj za nás. Fryšták LP 1981. Reliéf 
Panna Maria s děťátkem. Ostatní výzdoba je pak stejná jako u 
prvního zvonu.                      - vn - 
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KAZANLACKÉ NOVINKY – VII. 
Školní rok se nám blíží ke konci a od té doby, co jsem vám psal naposledy, se 
toho událo opravdu spoustu... Na přelomu dubna a května jsme zorganizovali 
setkání pro mládež. Využili jsme je i k tomu, aby nám pomohli začít 
přestavbu kuchyně a jídelny. Bylo potřeba všechno vystěhovat, obít veškerou 
omítku... A díky pomoci mládežníků jsme vše zvládli. A teď, po téměř dvou 
měsících, už zbývá jenom pár drobností a všechno bude hotové – už se 
těším, až vyzkouším, jak se bude vařit na novém sporáku! :-) 

Začátkem května jsem pak strávil spolu s několika animátory a jedním ze 
salesiánů, otcem Martinem, několik dní v Německu, konkrétně v městečku 
Amoeneburg, kam jsme byli pozvání ředitelkou jedné z místních škol, která 
salesiánům v Bulharsku již deset let pomáhá. Rodiče dětí každý rok pořádají 
koncert či něco podobného a vybírají peníze, které se pak posílají sem do 
Bulharska. Přijali a hostili nás opravdu krásně a v nás všech zůstalo spoustu 
zážitků. Už ten příjezd – vyjíždíme s autem ze zatáčky, před sebou vidíme 
školu a před ní je celé prostranství plné dětí a rodičů, volajících a mávajících 
bulharskými vlaječkami... Pak nám zazpívali národní bulharskou písničku 
a vyvěsili prapor... A i další program byl velice srdečný a také pečlivě 
připravený. Naši mládežníci byli ubytování v různých rodinách a i když někdy 
komunikace kvůli jazyku trošku vázla, byli nadšení a především děti si je 
hodně oblíbily. Jenom ta pověstná německá přesnost jim občas dělala 
problémy – holt na tu Bulhaři nejsou... :-) 

Tak, co dále? Květen je i v Bulharsku měsícem maturit, které zde ovšem 
probíhají trošku jinak, než v Čechách. Na většině škol není žádná závěrečná 
zkouška (maturita) jako u nás (v příštím roce by se to mělo změnit) a hlavní 
přípravu představuje koupě těch správných šatů pro tzv. vyslání. Jde o to, že 
studenti všech třídy, jedné po druhé, jdou přes město, jsou vyparádění jako 
na svatbu, povykují, pak se v centru vyfotí a jdou dále – jíst, pít, tančit... 
Když maturanti procházejí ulicemi, všude okolo je spoustu diváků. Ale naše 
poslední zvonění se mi líbí více... :-) 

Na konci května jsme pak prožili s celou komunitou pěknou duchovní obnovu, 
kde jsme nabrali nové fyzické a hlavně duchovní síly. No a poté, v červnu, 
nám sem začala jezdit jedna návštěva za druhou. Z Čech, Švýcarska, Itálie... 
Někteří přijeli pomoci, někteří se stavili jenom tak, přijel také dobrovolník, 
který zde bude příští rok, aby se porozhlédl, do čeho se to chystá... Takže je 
tu celkem živo a nenudíme se. :-) Málem bych zapomněl, že na přelomu 
května a června zde každoročně probíhá slavnost růží. Volí se královna krásy, 
pořádají se koncerty, nechybí jídlo, nějaké to pivo... A v neděli vše končí 
slavnostním průvodem všech různých souborů, spolku a škol, které se 
představují a předvádějí něco ze svého umění. Kazanlak je touto slavností 
známý (nejen) v celém Bulharsku a hosté sem jezdí dokonce i z Japonska. 

Nyní se již pomalu připravujeme na letní tábory. Salesiáni organizují jeden 
pro holky, jeden pro kluky a poté také puťák pro starší a duchovní obnovu. 
Můžete si ve svých modlitbách vzpomenout i na Bulharsko, aby celé 
prázdniny proběhly zdárně a hlavně byly přínosné pro děti a mládež, která se 
našich akcí zúčastní. Mějte se pěkně a smějte se pěkně!                      - pk - 
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JAK JSEM ABSOLVOVALA KARO 
 
KARO? Co to je? Kurz aktivního rodičovství. Maminky na mateřské dovolené, 
koho dnes zajímá její situace, Její role a důležitost jejího poslání?  
Představte si, že zajímá. 
Ve zlínském Centru pro rodinu a sociální péči v budově Reginy se uskutečnil už 
čtvrtý běh tohoto kurzu. Jednalo se o osm středečních dopoledních setkání v 
době od května do června. Nás, maminek z Fryštáku, se díky Klubu maminek 
přihlásilo tentokrát pět. Očekávání byla různá…  
Od touhy zpestřit si dopoledne až po pozvednutí sebevědomí.  
Hlídání dětí bylo zajištěno přímo v budově velmi ochotnými lidmi.  
 
Na programu byla nap říklad témata:   
Zviditelňujeme naši práci v rodině 
Moje silné stránky pro práci v rodině a v zaměstnání v rámci projektu Rodinné 
kompetence 
Copak mi tady nikdo nerozumí? - Komunikace v rodině (a v podniku) 
Sama mezi dvěma ohni: Jak odejdu se zdravou kůží? K čemu jsem povolána?  
Pracovní právo a penzijní připojištění.  
                                                         ***    
Součástí programu bylo i jedno setkání pro tatínky: ,,Stát se otcem není těžké - 
ale být otcem je o to těžší.“ 
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky, takže kromě hrazení dopravy je zcela zdarma.  
Mě osobně kurz nezklamal. Uvědomila jsem si, že moje pozice při vstupu do 
zaměstnání po mnoha letech není mizivá. Samozřejmě, že člověk by neměl 
ustrnout, ale měl by jít stále dopředu co se týká používání prostředků techniky 
například PC kurzy, ale není to nejdůležitější. To, co se žena s dětmi doma 
naučí, není málo. Pomalu se do povědomí společnosti dostává fakt, že žena – 
matka bývá nejlepší manažerkou. Vždyť ona vlastně vede doma svoji vlastní 
firmu! Všechny ty náročné situace, kdy musí žena zorganizovat chod rodiny a 
ještě k tomu zůstat v relativní pohodě, kdy se žena učí organizovat čas nejen 
dětem ale i sobě, aby z toho mála času, co má, vyšetřila i něco pro 
sebe….Všechny ty bezesné noci, když je dítě malé nebo stůně a potřebuje 
mámu, vychovávají k trpělivosti a oběti…. 
             *** 
Myslím, že kurz opravdu pozvedne sebevědomí každé mámě, dokáže ji včas 
upozornit na její situaci při nástupu do zaměstnání, na možné reakce při 
přijímacím pohovoru, ukázat na její přednosti a hodnoty.  
   Je dobře, že se pomalu začíná měnit pohled na zaměstnanou ženu – 
maminku a že se tu a tam objevují i firmy, kterým záleží na svých 
zaměstnancích a jejich rodinné situaci. 
Tak tedy dík za každou aktivitu, která k tomu napomáhá. 
                                                                                                 Jana Jasenská  
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                                             MINISTRANSKÝ TURNAJ VE FLORBALE 
 
Jako každým rokem se uskutečnil 2 .června ministranský turnaj ve 
florbale v Kašavě. Zúčastnili jsme se ho také my, fryštáčtí kluci. 
Turnaj hrály 4 týmy: Kašava, Fryšták „A“, Fryšták „B“ a holky ze 
Štípy. První zápas musel Fryšták „A“ zabojovat, protože hrál s velice 
silným soupeřem - Kašavou, která jako obvykle vyhrála. Druhý zápas 
odehráli mezi sebou Fryšták „B“ a holky ze Štípy, které zvítězily. Poté 
se holky musely utkat s Kašavou, ale to už neuspěly.  
Musely zabojovat ještě s  Fryštákem „A“. V tomto duelu zvítězil náš 
tým, a vyhrál tak cennou stříbrnou medaili.   
Toto umístění nás moc potěšilo, i přes to že Fryšták B skončil až na 
4.místě.  
Přáli bychom si, aby se do  
tohoto turnaje zapojilo  
více družstev z jiných  
farností. Za všechny hráče  
chci poděkovat hlavně  
Tomáši Jasenskému, který  
s námi trénoval a vedl nás.                                                                 
                  

       
    Pavel Nášel ml.  

             Foto Jan Kočenda    
     

                                                                  
PŘÁTELSTVÍ 
Přátelé jsou příbuzní, 
Volíme je sami. 
Věrnost když jim přiznáme, 
Nestyďme se za ni. 
 
Přítel, když tě nezklame, 
Tak s ním bývá dobře. 
Pokud je to naopak, 
Pak nastane hoře. 
 
Proto raději snažme se 
přátelství si držet, 
Aby nás své chování 
nemuselo mrzet.                                               František Záloha 
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SVĚCENÍ KŘÍŽE VÍTOVÁ 
V pátek 22. června v podvečer se  
na Vítové konala bohoslužba slova. 
Sešli se na ní farníci, aby uctili  
posvěcení nově zrekonstruovaného 
kříže, na křižovatce ve středu obce. 
Slavnostní atmosféru podpořil také 
starosta Fryštáku Lubomír Doležel, 
otec Mirek a restaurátorka paní 
Pavla Hradilová. 
Krátký „výlet“ do historie si připravil 
i fryštácký kronikář PhDr. Česlav Zapletal, který připomněl důležitost 
křesťanských symbolů a podobných míst v naší krajině. 
Sešlo se mnoho Vítovjanů, hlavně starší generace, kteří mají 
k tomuto místu jistě i své osobní vzpomínky. 
Paní Hradilová poděkovala za spolupráci a vyjádřila naději, že kříž 
nebude muset po čase opravovat znovu a doufá, že přežije případný 
další černý „silvestr“. 
Velký dík patří i panu učiteli Milanu Přívarovi, který podpořil duchovní 
rozměr této akce hrou na varhany. 
Také se sluší poděkovat zástupcům města i farnosti, za to, že toto 
místo opět získalo svou důstojnost – která mu od roku 1841, kdy byl 
kříž v těchto místech postaven - vždy patřila.                 - pn - 
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                                                     AKCE NA PRÁZDNINY 
Občanské sdružení JASPIS pořádá 6. ročník akce 
 „Týden s Američany pro rodiče s dětmi“ 
Kdy:  15.7. - 22.7. 2007 
Kde:  Fryšták, Dům Ignáce Stuchlého 
Kdo:  rodiče s dětmi do 12-ti let (ostatní dle dohody) 
… a co můžete očekávat ? 

Výuka angličtiny ve skupinách pro rodiče (hlídání dětí zajištěno) i 
pro děti školního věku, besedy o životě v USA, výlety, hry, soutěže 
pro malé i velké dobrovolné programy o základech křesťanství. 
Cena: dospělí:      2 440,- Kč 
          mládež (od 12 let), studenti:   2 040,- Kč 
          děti (od 3 do 12 let):     1 300,- Kč 
          děti (do 3 let):           zdarma 
Přihlášky:   do 30. června 2007 
Informace:     M. Čechák, Občanské sdružení JASPIS 
                      Moravcova 430 / 16, Kroměříž  
                      mobil: 775 946 672 
                      e-mail: jaspis.klub@volny.cz 
                      http://www.jaspis.info 
 
  NÁVŠTĚVA  NADĚJE VE ZLÍNĚ 
 
Ve čtvrtek 21.června děti pátých tříd, které navštěvují náboženství, 
spolu s katechetkou a dvěma ochotnými maminkami - řidičkami, 
vyjely třemi auty na návštěvu do Naděje Zlín. Pracují tam mentálně 
postižené osoby a nás zajímalo, co všechno vyrábí a umí. Hned u 
dveří nám dala vychovatelka pěkný výklad o želvičkách, kterým s 
pomocí klientů měnila vodu. Poté následovala šicí dílna, ve které se 
šíjí různá zvířátka, polštáře a drobné dárky. Děti velmi zajímalo 
pletení košíků a různých ošatek, některé se neostýchaly zeptat na 
různé otázky. V pracovním sále klienti kompletovali letní příbory z 
umělé hmoty. Návštěvu jsme zakončili ve Vajíčku. To je místnost, kde 
se odpočívá a kde jsme si i zazpívali. Poté jsme odjeli na další dílničku 
Včelka, kde se vyrábí svíčky z včelího vosku, tkají koberce a tvoří 
výrobky z keramiky. Nejvíce se dětem líbilo v baru, kde jsme si dali 
poháry, někdo zmrzlinu a zákusky. Nakonec jsem odjeli na Jižní 
Svahy do kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů, kde jsme v 
modlitbě poděkovali za celý školní rok a za naše rodiny.  
Rozloučili jsme se písničkou Madona a poprosili o její ochranu.  
Bylo to moc pěkné dopoledne. Děkujeme všem za pomoc a organizaci 
      katechetka Miroslava Langrová 
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PRÁZDNINY 
Teplé počasí posledních dnů (vlastně i týdnů) nám signalizuje, že letní 
prázdniny už klepou na dveře.  
Mnoho z vás jistě nenechalo nic náhodě a již má naplánovanou 
dovolenou a děti přihlášené na různé tábory. Někteří třeba naopak 
stráví léto doma se svými blízkými – v pravé letní pohodě.  
Každý, jak chce.  
Ale pro ty, kteří se ještě nerozhodli, jak s prázdninovými měsíci naložit, mám 
pár nabídek – last minute☺: 
- Můžete si vybrat některou z prázdninových akcí, které pořádá DIS.  
- Pro ty, kteří chtějí prožít zklidnění, jsou tady duchovní obnovy. Těch se o 
prázdninách pořádá opravdu spousta. Např. přehled některých duchovních 
cvičení, které pořádají salesiáni a většinou probíhají v krásné přírodě, najdete 
na stránkách http://brno.sdb.cz/farnost/#dc.  
Ať již budete dělat cokoli, hlavně nezapomeňte na opatrnost. 
Nemůžeme být neustále úzkostliví a bát se naplno užívat života. Ale 
špetka zdravé opatrnosti nikdy neškodí. I když víte, do čeho jdete, 
znáte prostředí, ve kterém se pohybujete, jdete na výlet do lokalit, ve 
kterých nejste poprvé… Ale proč vlastně toto píši!? 
Někteří z vás asi slyšeli příběh salesiánského novice Jana Hromádka: 
Možná jste 12.6. (nebo o den později) zaznamenali v médiích podobný 
titulek: Ve Vysokých Tatrách zahynul český turista. Ano, jednalo 
se právě o tohoto novice salesiánů. Jan Hromádko miloval hory a 
důvěrně znal jejich prostředí. V tomto případě se tedy nejednalo o 
žádné bezmyšlenkovité jednání a přece skončilo tak nešťastně.  
Jak takovým událostem předejít? Vždyť uklouznout můžeme třeba i na 
schodech nebo na chodníku…To je právě to. Nikdy nevíme…A proto si 
užívejme, ale přesto mějme na mysli, že život je velký dar…  
Všem vám moc přeji, abyste letní měsíce prožili tak, jak sami budete 
chtít, aby se vám dařilo a abyste se dokázali také na chvíli zastavit a 
vychutnat si krásnou prázdninovou přírodu, skrze kterou nám Pán 
ukazuje dokonalost stvoření.    
Jan Hromádko (30 let)  v srpnu 2006 zahájil  
salesiánský noviciát ve slovenském Popradu. 
Na začátku června sepsal žádost o složení  
prvních řeholních slibů a společně s celou  
komunitou prožili pravidelné duchovní  
ústraní (dříve nazývané "cvičení šťastné smrti").  
Před dokončením noviciátu chtěl ještě absolvovat  
horskou túru. Při výstupu na Lomnický štít však uklouzl a stometrový pád se 
stal skokem do Boží náruče. Spolubratr, který k němu sestoupil, mu udělil 
rozhřešení. Je to pro nás nepochopitelné tajemství, nad kterým stojíme s nadějí 
plynoucí z víry v Kristovo vzkříšení. Věříme, že Jenda žije, že s ním tvoříme 
společenství. (zpracováno podle www.sdb.cz)                 - ligo- 
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                                      FARNÍ DEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otec Mirek kontroluje zda dodržujeme pitný režim 
 
V neděli 17. června jsme se už po čtvrté sešli na farním dvoře. 
I tentokrát bylo hodně velké horko a tak jsme se schovali pod střechu 
nově opravené farní stodoly, kde bylo podstatně příjemněji. 
Kolem 15 hodiny se nejprve začaly trousit jednotlivci a někteří 
z organizátorů, aby připravili stoly a pohoštění. 
Za  malou chvíli už se doslova prohýbaly pod nejrůznějšími 
dobrotami, (kremrolemi, buchtami, pečivem…atd.) 
Na čepu byl tentokrát Zlatý Bažant a o tom, že přišel opravdu vhod 
svědčí i to, že z 50 litrů ( což je 100 piv) nezůstala nazmar ani 
kapička. 
Dobře jsme se bavili, děti si zahrály hry a nechyběl ani ohníček na 
opékání špekáčků…. 
Skoro se nám po tak krásně prožitém odpoledni ani nechtělo domů. 
Tentokrát byla účast opravdu hojná a myslím, že ten kdo přišel 
nelitoval….ještě jednou díky všem organizátorům a těm, kdo přispěli 
ke zdaru této akce – srdečné Pán Bůh zaplať… - pn -   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Oheň, oheň, hřeje ruce…au to pálí              Na čepu je Zlatý Bažant … 
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D U C H O V N Í   S L O V O  
 
Jedním z největších lidských vynálezů  
je kolo. Když ještě nebylo vynalezeno,  
musely být obrovské kamenné  
kvádry pro stavbu pyramid dopravovány  
kilometry daleko na válcích, které se  
neustále pod kvádry podkládaly. 
Pak přišlo kolo. Revoluční na něm je to, že jeho střed tvoří něco zcela 
nepohyblivého: osa, kolem které se kolo otáčí. Tak je možno naložit 
náklad, který sám nepohnutě leží, ale přesto je přepravován vpřed. 
TAK SE TAKÉ ČLOVĚK POTŘEBUJE stále vracet ke svému 
nosnému, nepohyblivému středu, ose, která vše drží, ale okolo 
které se vše otáčí. Touto „osou“, středem člověka je nitro, ve 
kterém jsme očekáváni Bohem. 
A právě skrze odpočinek má člověk možnost navrátit se k sobě 
samému, do svého srdce, kde čeká Bůh. 
Čas odpočinku proto není žádným luxusem, žádným promarněním 
času, není útěkem od reality a od všedního života. Naopak: čas 
odpočinku umožňuje člověku navrátit se do všedního života naplněn, 
posilněn a s větším elánem. 
Střed veškerého života, ke kterému vše směřuje a ze kterého vše 
vychází, i osou vesmíru a každého člověka je JEŽÍŠ KRISTUS. 
Ať je s Vámi jeho ochrana a požehnání na všech Vašich letních 
cestách - Svatý Kryštofe, oroduj za nás.     
           otec Mirek 
 
  CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
 
DNES O RODIČÍCH A DĚTECH 
Dům bez dětí je jako zvon bez srdce   (Carmen Sylva) 
Rodiče chválí svoje děti, tím podvědomě chválí i sebe ( Seneca) 
Chtějí li mít rodiče čestné děti, musí být sami čestní (Plautus) 
Chovej se ke svým dětem tak, jak chceš, aby se k tobě chovaly  
tvoje děti       ( Isokrates) 
Ve svých dětech žijeme dál    ( Euripides) 
Výchova dětí je největší a nejtěžší problém, který je možno 
člověku uložit      (Kant) 

                                  
  PŘÍŠTĚ O ZDRAVÍ 
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                                                K A L E N D Á R I U M   P R Á Z D N I N Y 

  ČERVENEC 
        1.7. 13. neděle v mezidobí 
        3.7. Svátek sv. Tomáše, apoštola 
        5.7. Slavnost  sv. Cyrila a Metoděje 

  8.7. 14. neděle v mezidobí 
11.7. Svátek sv. Benedikta 
15.7. 15. neděle v mezidobí 
22.7. 16. neděle v mezidobí 
25.7. Svátek sv. Jakuba, apoštola 
26.7. Památka sv. Jáchyma a Anny 
29.7. 17. neděle v mezidobí 
31.7. Památka sv. Ignáce z Loyoly 

SRPEN 
  1.8. Památka sv. Alfonsa z Liguori 
  4.8. Památka sv. Jana Vianneye 
  5.8. 18. neděle v mezidobí 
  6.8. Svátek Proměnění Páně 
  8.8. Památka sv. Dominika 
10.8. Svátek sv. Vavřince 
11.8. Památka sv. Kláry 
12.8. 19. neděle v mezidobí 
14.8. Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho 
15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
19.8. 20. neděle v mezidobí 
20.8. Památka sv. Bernarda 
21.8. Památka sv. Pia X. 
22.8. Památka Panny Marie Královny 
24.8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 
26.8. 21. neděle v mezidobí 
27.8. Památka sv. Moniky 
28.8. Památka sv. Augustina 
29.8. Umučení sv. Jana Křtitele   
                                         FARNÍČEK PŘEJE KRÁSNÉ PRÁZDNINY 
Redakce Farníčku přeje Všem čtenářům krásné prožití 
prázdnin, dětem co nejvíc zážitků na letních táborech a 
dospělým, ať si užijí tolik potřebného klidu a odpočinku. 
Všem přejeme také krásné letní počasí a ať se zase po 
prázdninách a dovolených sejdeme ve zdraví u dalšího čísla 
našeho farního časopisu. 
A také, ať nás při všech letních činnostech a na cestách chrání 
náš Pán… 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KŘÍŽOVKA  NA  PRÁZDNINY 

 
Vodorovně: A. opadané ovoce, tkalcovský stroj, manželé – B. začátek tajenky – 
C. súdánské město, fialová barva, starořecký bajkář, korálový útes – D. polynéský 
opojný nástroj, směnečný ručitel, mezinárodní organizace, minulého roku – E. 
zkratka kolínských tiskáren, stovky, přibližně, titul muže – F. zkratka 
Mezinárodního úřadu práce, proud, ovocná zahrada, bývalý obchodní dům – G. 
kostkovaná látka, žena na Valašsku, vědecký název javoru, obilnina – H. hádka, 
součást aromatických olejů, moc, řeka v Rusku – I. dokončení tajenky 
Svisle: 1. větná spojka, název písmene X – 2. používat sekyry, vyvřelina – 3. obec 
v okrese Louny, druh plavidla – 4. tropický mravenec, stahovací záclony – 5. 
pracovat, severoafrický přístav – 6. pole (básnicky), tažná zvířata – 7. skladiště 
obilí ( mn. číslo.), bitva – 8. pracoval na stavu, italské město – 9. město v Jemenu, 
švédské město – 10. druh jesetera, kovový prvek – 11. hudební značka, mládě 
vepře – 12. brněnské závody chemického a potravinářského průmyslu, druh koně –  
13. ochrana zboží, modly – 14. ukazovací zájmeno, mužské jméno – 15. ženské 
jméno, sušená tráva – 16. domácí jméno Oldřicha, symetrála 
Nápověda : C. Akot, 9. Ask, 12. Chepos 
Tajenka z minulého čísla: je spousta léků proti lásce ale ani jeden zaručený 

                 Připravil František Záloha        
F A R N Í Č E K – ZPRAVODAJ  FARNOSTI SV. MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU 

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

VYCHÁZÍ 1X MĚSÍČNĚ, URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU, NEPRODEJNÉ 
REDAKCE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 
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E-mail: farnicek@post.cz,  internet: http://www.farnostfrystak.wz.cz. 

  Uzávěrka pro vaše příspěvky do 20. dne měsíce            Vyšlo 30. 6. 2007 v nákladu 250 ks. 
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