
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KŘÍŽOVKA  NA  LISTOPAD 

 
Vodorovně: A. - I. díl tajenky, B. – oheň, vybraná společnost, hubičkovat,  
C. – neodebírej, sunouti, asijský stát, D. – ruský revolucionář, anglicky „ jedna“, 
úkon sekyrou, nubijská bavlna, neoblečené, E. – sečou ( v nářečí), rodinná 
společnost, Akademie múzických umění, součást aromatických olejů, na co,  
F. – plod jahodníku, anglický archeolog, tichomořský ostrov, G. – portugalské 
město, odebírat sáním, vylučovat pot, H. – hlas vrány, II. díl tajenky, značka 
nábytku, I. – africký slon, tisková agentura Iráku, textilní rostlina, polská řeka. 
Svisle: 1. – III. díl tajenky, 2. – bohyně jara, iniciály našeho prezidenta,  
3. – česká řeka, neúrodné pozemky, 4. – prchavá kapalina, část náhrdelníku,  
5. – vozkovo citoslovce, anglicky „ starý“, filipínská sopka, 6. – MPZ Tanganiky, 
SPZ Náchoda, koně, 7. – lesní zvíře, ráj, 8. – zkr. zkr. Řecké národně 
osvobozenecké armády, akční výbor, tisková agentura Švýcarska, 9. – darebák, 
povzdech, 10. – mravovědec, franc. „jedna“, kuchyňská pomůcka, 11. – rodička, 
kopt, 12. – dívčí jméno, zkr. souhvězdí Vývěva, ukazovací zájmeno, 13. – barevný 
kov, SPZ Sokolova, vzorec sirníku platnatého, 14. – tvrdé dřevo, jméno mnoha 
obcí, 15. – část atlasu, chemický prvek, 16.- přemísťovat tahem, německy „ve“, 
17. – IV. díl tajenky 
Nápověda: D. one, I. INA, 5. Apo, 8. SDA, 10. un 
Tajenka z minulého čísla: … idiota ani ve snu nenapadne že je idiot. 
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D U C H O V N Í   S L O V O  
Věříme ve vzkříšení mrtvých a život věčný. 
Je důležité čemu věříme a jak věříme.  
Čemu věříme, to je obsaženo ve Vyznání víry. 
Jak, to je otázka pro každého z nás. 
Kdosi řekl, že když je víra silná,  
z problémů se stávají maličkosti. To neznamená, že by naše problémy 
nebyly skutečné nebo že se máme chovat, jako by neexistovaly.  
Bůh je bere vážně. Tak vážně, že poslal Ježíše Krista na svět, aby se 
vypořádal s jejich prapůvodní příčinou, kterou je hřích. 
Jakmile Ježíš přemohl smrt, pomohl nám zároveň i přemáhat 
problémy. Bible říká, že tam, kde se rozmnožil hřích (a s ním 
problémy), tam se rozmnožila i milost (a s ní síla a nabízené možnosti 
řešení). 
Jak se to uskutečňuje? Tak, že budeme ve víře hledět k Bohu.  
Bůh nás neopouští a má plán pro naši budoucnost. Dodává nám 
optimismus, podobně jako ho dodával jistému Angličanovi, jenž se za 
2. světové války díval do hluboké jámy, která vznikla po 
bombardování na místě, kde stával jeho dům. „Jistě, vždycky jsem si 
přál suterénní byt“, pronesl. „A teď konečně budu moci postavit dům 
podle svých představ“. Tomu se říká suchý anglický humor; jak 
hodně potřebujeme vědět, že žádný problém, žádná starost není 
nekonečná a nejsme na ni sami. 
Počítejme s pomocí našich nebeských přátel, jejichž „práce“ se 
uskutečňuje u nás na zemi.  
A buďme si pozemskými přáteli sobě navzájem.                       

Všechny čtenáře Farníčku srdečně zdraví 
                   otec Mirek 

  CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
 
DNES O ŽIVOTĚ 
Slušný člověk odpovídá slušně i neslušnému ( české) 
Vidět daleko a dojít tam, není totéž        (Brancusi) 
Člověk není člověkem, dokud miluje jen sám sebe  

               ( Fénelon) 
Když hlupák mlčí, může se stát mudrcem      ( Syrus) 
Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější  

      (Hemingway) 
Zestárnout není umění, umění je to snést     ( Goethe) 

   PŘÍŠTĚ O JÍDLE A PITÍ 

  FARNÍČEK  11/07                                  - 11- 
                                             K A L E N D Á R I U M   L I S T O P A D  07 
   

                             1. 11. Slavnost Všech svatých 
  2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé  
  4. 11. 31. neděle v mezidobí 
  9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
10. 11. Památka sv. Lva Velikého 
11. 11. 32. neděle v mezidobí 
12. 11. Památka sv. Josafata 
13. 11. Památka sv. Anežky České 
17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské 
18. 11. 33. neděle v mezidobí 
22. 11. Památka sv. Cecílie 
25. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále 
30. 11. Svátek sv. Ondřeje 
 

   K L U B  M A M I N E K   F R Y Š T Á K  
 
6. 11.  Komunikace mezi partnery a v rodině.  
Přednáška p. Jaroslava Šlosárka  
13. 11. Pískování - můžete si přinést vlastní  
skleničky, vázičky nebo rámečky vhodné pro   
zdobení technikou pískování       
20. 11. Pokračování besedy s paní  
Denisou Krčmovou, dětskou psycholožkou.  
Budeme probírat vývojové období 2 – 3 roky. 
27. 11.  Zdobení perníčků - přivítáme velmi  
šikovnou paní perníkářku, která nás zasvětí do  
techniky zdobení oblíbeného vánočního pečiva. 
* Mimořádná akce – 29. 11.-  čtvrtek v 16 hodin  
Malování na hedvábí - materiál bude zajištěn. 
 
  A D V E N T N Í   K O N C E R T  2007 

Tradiční koncert žáků ZUŠ Morava spojený s výstavou prací 
žáků výtvarného oboru se tentokrát uskuteční v neděli 

2. PROSINCE OD 15:30 V KOSTELE SV. MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU 
Srdečně Vás zvou žáci a učitelé ZUŠ Morava, 
Městský úřad Fryšták, Farníček a otec Mirek… 
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                                                                 TVÉ MISIE BUDOU NA SEVERU 
Knížka o které Vás chci tentokrát informovat 
leží už nějaký ten pátek na stolečku vzadu v  
našem kostele. 
Jmenuje se Tvé misie budou na severu  
a její podtitul je „Život a dílo Božího  
služebníka Ignáce Stuchlého“. 
Minulý měsíc jsme si totiž připomenuli  
80. výročí příchodu salesiánů a „staříčka“  
Stuchlého do Fryštáku a tak si myslím, že  
tato útlá brožura, která shrnuje mnoho  
stran třísvazkových oficiálních životopisných  
pamětí P. Ignáce Stuchlého by neměla  
chybět v žádné knihovně fryštáckých farníků. 
Jak napsal „staříčkův“ oddaný žák a spolupracovník P. Oldřich 
Med - začátky salesiánského díla v Českých zemích a na Moravě 
a ve Slezsku jsou úzce spojeny s jeho vlídnou pokornou 
osobností a  s jeho humorem a nezdolným optimismem. 
Kardinál František Tomášek, který P. Ignáce Stuchlého osobně 
znal o něm řekl“ Mám za to, že by měl být dán za vzor kněze a 
vychovatele pro celý náš národ. 
A že by to byl za dnešní mravní situace našeho národa , 
především pro naši mládež vzor velice aktuální, sympatický a 
potřebný. 
Padesátistránkovou brožurku z nakladatelství Portál, která stojí 
pouhých 30,- korun budete mít přečtenou za chvíli, protože je 
napsána čtivě a poutavě. 
A také se z ní dozvíte spoustu věcí o našem fryštáckém 
dobrodinci, které jste možná ani nevěděli. 

Takže Vám ji vřele doporučuji… 
PS: Knížku sestavil P. Jaroslav Kopecký, SDB.               

– pn – 
  Z A J Í M A V O S T         
Životopis služebníka Božího Ignáce Stuchlého – „Staříčka“ 
vydali nedávno v Krakowě také polští salesiáni. 
I tato kniha vychází z třídílné české monografie z pera 
P. Oldřicha Meda, která vyšla pod názvem Životopisné paměti P. 
Ignáce Stuchlého. 

*** 
 

  FARNÍČEK  11/07                                   - 3 - 
         VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

Církev nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými.  
Bůh totiž není Bohem mrtvých, je Bohem živých a pro Něj jsou 
všichni lidé živí.  
Věříme-li, že modlitba pomáhá živým lidem, proč bychom se neměli 
modlit i za mrtvé? Život je jeden, neboť jak říká evangelista: „Bůh 
není Bohem mrtvých, ale živých“ (Lk 20,38). Smrt není konec, ale jen 
stupeň v lidském osudu. A tento osud nekončí ve chvíli smrti. Láska, 
kterou vyjadřuje naše modlitba, nemůže být tedy marná. Kdyby totiž 
na zemi láska měla moc, a po smrti již žádnou moc neměla, bylo by 
to popření slov Bible a zkušenosti církve, že láska je silnější než smrt, 
neboť Kristus ve své lásce k lidstvu smrt přemohl. 
O modlitbě za zemřelé hovoří již Bible: "Proto dal Juda Makabejský 
přinést smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy"  

*** 
Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se 
za ně a přinášela zvláště eucharistickou oběť  - mši svatou, aby 
očištěni mohli dosáhnout blaženého spojení s Bohem. Církev také 
doporučuje almužny, odpustky a kající skutky za zemřelé: "Pojďme 
jim na pomoc a vzpomínejme na ně. Proč bychom měli pochybovat o 
tom, že naše obětní dary za mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu? 
Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi, a obětujme za 
ně své modlitby." (sv. Jan Zlatoústý). Památka všech věrných 
zemřelých či lidově „dušičky“ je dnem, kdy se církev zvláště modlí za 
zemřelé. Tento zvláštní den modliteb den zavedl roku 998 opat Odilo 
z Cluny († 1048). Ve 13. století se tento zvyk rozšířil v západní církvi 
a papež Benedikt XV. jej v roce 1915 potvrdil pro celou církev. 
"Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před 
námi, tak jim to velmi prospívá..." (sv. Cyril Jeruzalémský) 

                  *** 
 Zdá se, že jako žijící máme určitou   
 zodpovědnost za ty, kteří zemřeli a kteří  
 za svého života buď nevěděli jak, nebo  
 nechtěli Boha následovat. Mnozí umírali  
 plni svého sobectví, zášti a nevyřešených  
 pozemských bitev. Nejspíš tedy nějak  
 zůstávají svázáni se zemí.  
 Jako křesťané máme určitou autoritu   
 žádat odpuštění jejich hříchů, aby mohli 

najít cestu k Bohu. Za zemřelé je možné se modlit např. osobně, či 
přinášením eucharistické oběti při mši svaté." (Kenneth McAll) 

      
    ze stránek www.vira.cz  zpracoval – pn - 
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DON’T STOP! 
     Tak jsme tady, ale proč čekáme? Proč si hrajeme na mrtvého? 
Nadešel čas, abychom se vzchopili a spojili naše ruce…Zpívá v jedné 
ze svých písní populární křesťanská zpěvačka Rebecca St. James. 
Myslím, že tato slova by se měla stát výzvou pro každého z nás. 
     Křesťanství je totiž kolektivní náboženství, proto bychom neměli 
být žádní samotáři, kteří si své zážitky víry nechávají pro sebe. My je 
naopak toužíme s někým sdílet a předávat dál. A toto sdílení je 
obzvláště důležité u mladých lidí. To, jestli mladý člověk najde 
nějakého svého vrstevníka, který by s ním prožíval jeho víru a 
podporoval ho v ní, je rozhodující pro jeho budoucí směřování, pro 
jeho budoucí postoj k víře. Pokud v období dospívání a hledání 
žádnou takovou spřízněnou dušičku nenajde, vyvstává nebezpečí, že 
si najde kamarády v jiné sféře, mnohdy podporující šíření 
patologických jevů…Také proto jsme se shodli, že by nebylo špatné 
v naší farnosti založit nové spolčo mladých (přibližně od 8. třídy ZŠ až 
do 3. ročníku SŠ). Tak se také stalo a toto „mladší spolčo“ funguje již 
od minulého roku. Během školního roku se scházíme pravidelně 
každých 14 dní na společné Stapíky (tak jsme nazvali naše společná 
setkávání, kde si povídáme, přemýšlíme, hrajeme hry a bavíme se…). 
Rovněž máme za sebou i několik jiných společných akcí, jako byla 
např. Pevnost Boyard ve Zlíně, Festival pod věží, spaní na faře, 
návštěvy kina či domácké promítání různých filmů…Někteří z nás se 
rovněž zúčastnili Celostátního setkání mládeže v Táboře. 
     Tento rok jsme se rozhodli spolčo rozjet ve velkém, a tak na 9. -
11. listopadu pořádáme víkendovou akci v Ochozu u Brna, kde 
společně s otcem Kosmičem určitě zažijeme spoustu legrace, 
dobrodružství, ale třeba i ztišení… 
     Taky se nám podařilo zviditelnit se ve virtuálním světě…Máme 
totiž nové internetové stránky, kde se budou objevovat pozvánky na 
naše akce, fotky z akcí již proběhnutých a kde si spolu můžeme i on-
line poklábosit☺. Myslím, že tyto stránky se opravdu povedly, takže 
pokud se na ně chcete podívat, následujte odkaz:www.dontstop.cz. 
A proč Don’t stop? Jak se dočtete i na našich stránkách, jsme mladí 
lidé, kteří se nechtějí zastavovat na cestě za Pánem a chtějí svůj život 
prožít naplno. Proto tento anglický výraz znamenající také: 
Nezastavuj se! 
Do našeho Don’t stopu jsme se snažili vytipovat všechny mladé z naší 
farnosti ve výše zmíněné věkové kategorii. Možná jsme ale na někoho 
mohli zapomenout…Proto pokud bys chtěl i Ty s námi prožívat krásné 
společné chvíle, určitě se k nám přidej! Stačí se jen ozvat ;-).  
Těšíme se na Tebe☺.                                          

                 – LiGo - 
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                         OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      …ve víru tance                         fotbalová „ jedenáctka“ 
  starosta s manželkou                     salesiánů a farníků   
 
Ani se to nechce zdát, že už uběhl více jak měsíc od oslav 80. výročí 
příchodu salesiánu do Fryštáku. 
O průběhu oslav samotných jsme už psali v minulém čísle, ale nějak 
nám nezbylo místo na naši krásnou nedělní farní akci. 
Ta se vydařila nejenom díky ochotě mnoha u Vás, ale díky Bohu 
tentokrát nám přálo i počasí. 
Farní dvůr doslova praskal ve švech a dokonce se tu i tančilo. 
Pro děti byla připravena hra „ Po stopách staříčka“ a ti starší si zase 
mohli zazpívat s Vítoveckou 1, které hrála k dobré náladě. 
Farníček by proto ještě jednou chtěl poděkovat všem, kdo se 
jakýmkoli způsobem zasloužili o zdar této akce – Pán Bůh zaplať. 
                - pn - 
 
 

 
                                                    

 
 
 
                                                                                             

 
 
 
             hraje Vítovecká 1                         … po staříčkových stopách 
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AKCE DIS - LISTOPAD 2007 
 
23. listopad 2007 v 19.00 hodin 
 
U2 - Elevation 
"Dotkni se mě, odveď mě někam jinam 
Uč mě, nejsem přece beznadějný případ 
Co nemáš, to teď nepotřebuješ 
Co nevíš, to poznáš citem 
Co nemáš, to teď nepotřebuješ." 
 
5. díl pořadu o legendární irské skupině 
Cena: 40,-Kč (možnost noclehu) 
Vede: Jiří Dědek Fliedr 

*** 
23. – 25. listopadu 2007 

 
Mandaly III 
Současná doba trpí „dezintegrací“. 
Duše nám však nabízí specifický léčebný prvek – mandalu.  
Pojďme se ponořit do kruhových hlubin a naslouchat jejímu hlasu. 
Mandala může léčit, je odrazem vnitřního já nebo vnějšího světa.  
Jak mandaly vytvářet a jak jim rozumět... 
Víkendovka pro všechny – malé i velké, výtvarně více či méně 
zkušené, začátečníky i pokročilé.  
Pro všechny, kteří se chtějí setkat s lidmi, s tichem a sami se sebou. 
Cena: 300,-/ 350,- Kč (nocleh v klubovně) 
Vede: Mirka Knedlová 

*** 
 
     30. listopadu – 2. prosince 2007 

 
Adventní zamyšlení :  
Co to je duchovní zrak a duchovní sluch? 
(zamyšlení nad významem smyslů pro vnímání 
Boha) 
Čekání na Krista a čekání na Godota (zamyšlení  
nad tím, co je to umění očekávání) 
Příchod jako předpoklad následování (zamyšlení  
nad tím, dovedeme-li ještě někoho následovat). 
Cena: 490,-/ 590,-Kč 
Vede: P. Zdeněk Jančařík, SDB 
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KAZANLACKÉ NOVINKY 

Milí Fryštáčani, hlásím se vám po nějaké době 
opět z bulharského Kazanlaku. Jak asi víte, tak 
jsem si ten svůj roční dobrovolnický pobyt ještě 
o další rok prodloužil. Pročpak? Především proto, 
že tento druhý rok vnímám jako možnost ještě 
trochu více si ujasnit své životní povolání. A 
tady, v salesiánské komunitě, jsou pro to 
mnohem lepší podmínky. Společné modlitby, 
duchovní vedení, větší prostor pro přemýšlení... 
Rozhodně nevnímám tento rok jako ztracený, ba 
právě naopak. No a kromě toho mám také chuť 
ještě chvíli pokračovat v tom, co jsem tady začal 

minulý rok. Teď, když už znám jazyk, kulturu a mám zde spoustu 
přátel, můžu také odvést mnohem více práce. Lidé si domýšlejí různé 
další důvody, ale to, co jsem teď napsal, to je to, co mě přimělo zde 
zůstat. A co se tady za ten měsíc událo? Prožili jsme po táborová 
setkání a včera nám skončilo diecézní setkání mládeže (řecko-
katolická diecéze, do které patříme, zahrnuje celé Bulharsko). A bylo 
to asi nejpěknější setkání, které jsem tady zatím prožil. Přijelo kolem 
35 mladých – tak tak, že se nám podařilo je ubytovat... ☺ Hlavním 
mottem byla věta: „Chraň svůj plamínek víry a rozdávej ho 
ostatním!“ Tento citát pochází od prvního historického biskupa naší 
diecéze, který nakonec zemřel jako mučedník, když byl zabit Turky. 
Na programu byla diskuse, modlitby i hry a také výlet na Sokolský 
klášter, který založil právě tento biskup. V sobotu jsme pak 
uspořádali „zábavný galavečer“, který jsme zakončili hudebním 
výstupem naší komunity. Trochu jsme se namaskovali (měl jsem 
krásný copánkový účast, jeden ze spolubratří salesiánů zase 
copánkový vous a jiný neváhal ostříhat se a shodil bradku, kterou měl 
téměř deset let ☺) a zazpívali několik národních písniček. Přál bych 
vám vidět nadšení, se kterým se mládežníci přidali... Bulhaři mají 
opravdu silné národní cítění.  
                 *** 
Teď nás čeká vizitace  
Václava Klementa, tedy člena  
hlavní salesiánské rady,  
který byl před měsícem i na  
oslavách u nás ve Fryštáku.  
Takže uklízíme a chystáme. ☺ 
 
    Tak co… poznáte mě ? 
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KAZANLACKÉ NOVINKY – DOKONČENÍ 
Na závěr mám ještě prosbu na ty z Vás,  
kteří by chtěli trochu pomoci.  
Máme tu jednoho šikovného klučinu, který ministruje  
u nás v kostele a chodí do oratoře...  
Jmenuje se Mitko, chodí do třetí třídy. Jeho matka  
se jej zřekla a měla v úmyslu jej poslat do dětského  
domova. Proto se ho ujala jeho babička, která se o  
něho stará asi pět let. Má ale podprůměrný plat  
(asi 3500 Kč) a na Mitka nedostává od státu žádné  
peníze, protože ho zatím nemohla oficiálně adoptovat...  
Takže bychom jí a Mitkovi rádi pomohli.  
V čem by pomoc spočívala? Jde o model „Adopce na dálku“. Tedy o závazek, 
že určitou dobu budete Mitka podporovat finančně, částkou řádově 1000 
korun měsíčně. Samozřejmě vám umožníme být s Mitkem v písemném 
kontaktu. V případě zájmu mi prosím napiště na e-mail 
pavel.osoha@gmail.com, případně napiště SMS na číslo 00359/884624490 
a já vám poté podám více informací.                       

Mějte se krásně!      - pk- 
   CELOSTÁTNÍ KONGRES KATECHETŮ  

Ve dnech podzimních prázdnin od 25. – 27. 
října 2007 se konal v Kroměříži VI. celostátní 
kongres katechetů. Z naší farnosti se 
zúčastnilo šest katechetek. Byli jsme 
ubytováni na Arcibiskupském gymnáziu a celý 
program jinak probíhal v krásných prostorách 
hotelové školy. Hlavní téma kongresu znělo : 
„Vzkříšení těla a život věčný“. Přednášejícími 
byli naši přední teologové Tomáš Halík, Aleš 
Opatrný, Karel Skalický, Vojtěch Eliáš a  

další….Každý den jsme prožívali slavnostní mši svatou v prostorách kostela 
sv. Mořice za účasti kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa Jana Graubnera a 
biskupa Dominika Duky. Po celé tři dny se setkání zúčastnil také Otec biskup 
Karel Herbst, kterého pověřila biskupská konference ČR péčí o katechety.  
V programu nechyběla návštěva Arcibiskupských vinných sklepů a prohlídka 
města. Určitě nikdo nelitoval, že do Kroměříže přijel, i když některé 
přednášky obsahovaly řadu odborných termínů a mnohdy by bylo zapotřebí 
zalistovat ve slovníku cizích slov… 
Nádherná atmosféra mezi lidmi, kteří chtějí mezi  
lidmi šířit evangelium, hluboké myšlenky  
a poznatky přednášejících, pohostinnost a výborná  
kuchyně, možnost ztišení v kapli AG, předávání  
zkušeností a vzájemné povzbuzení – to všechno  
byl kongres katechetů v Kroměříži 2007.  
Ještě máme vyřídit srdečný pozdrav všem  
Fryštáčanům od otce biskupa Karla Herbsta.          
- Helena Němcová - 
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                                KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (2. ČÁST) 

 
V minulých dějinách farnosti jsme skončili u 
faráře Petra Simonidesa (česky Šmundu), který 
byl na fryštáckou faru dosazen v r. 1590.  
Nutno je zde podotknout, že už v předchozích 
letech velké množství obyvatel Fryštáku 
přestoupilo k nekatolíkům, konkr. k Českým 
bratřím, jejichž pastoři působili také ve Fryštáku, 
jmenovitě Pavel Žalud († 1574) a Jan Javora († 
1588), který pocházel z Horní Vsi.  

Čeští bratři zde ale zpočátku žádnou modlitebnu nevlastnili, a tak 
docházeli Fryštáčané do modlitebny v Hrobicích.  
Ale už roku 1571 byl ve Fryštáku otevřen bratrský dům, o 2 roky 
poději, r. 1573 zde byla otevřena také bratrská modlitebna s jedním 
zvonem a nakonec v r. 1576 založili zdejší Čeští bratři také hřbitov. 
Modlitebna a dům se nacházely přibližně v těch místech, kde dnes 
stojí budova Hrubé hospody, hřbitov byl někde v místech, kde stojí 
bývalý Peškův dům u silnice vedoucí do Holešova (dnešní 
květinářství). F. Peřinka (Vlastivěda moravská) uvádí také, že část 
obyvatel také konvertovala k luteranismu.  
V souvislosti s tím je uváděn také místní luteránský pastor Pavel 
Zoerus a také jáhen B. Jakub Sádoch, který zemřel ve Fryštáku v r. 
1603.  

*** 
Zřejmě hlavně díky lukovské vrchnosti nebyly odňaty místním 
farářům poplatky od obyvatel (důchody), takže zde mohli nějak 
fungovat, i když jejich existenční podmínky nebyly ve Fryštáku nijak 
přívětivé.  
Patrné je to i z toho, že se v následujících letech faráři rychle střídali. 
Ještě před Stanislavem Simonidesem je zmiňován na fryštácké faře 
kněz P. Jan Lejva, patrně jako kaplan, který zde byl dosazen  
3. května 1590 (tedy asi měsíc a půl před dosazení P. Simonidesa). 
Po zmíněném P. Simonidesovi byl už od následujícího roku 1591 
dosazen nový farář P. Jan Čikada (Cykada).  
Ten se ale zřejmě nezamlouval pánu Lukova Václavu Nekeši, protože 
jej biskup hned následujícího roku (1592) vyměnil ( byl přeložen do 
Smržic) za P. Šebestiána Strubachiusa.   

                
  Pokračování příště     

- vn - 
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AKCE DIS - LISTOPAD 2007 
 
23. listopad 2007 v 19.00 hodin 
 
U2 - Elevation 
"Dotkni se mě, odveď mě někam jinam 
Uč mě, nejsem přece beznadějný případ 
Co nemáš, to teď nepotřebuješ 
Co nevíš, to poznáš citem 
Co nemáš, to teď nepotřebuješ." 
 
5. díl pořadu o legendární irské skupině 
Cena: 40,-Kč (možnost noclehu) 
Vede: Jiří Dědek Fliedr 

*** 
23. – 25. listopadu 2007 

 
Mandaly III 
Současná doba trpí „dezintegrací“. 
Duše nám však nabízí specifický léčebný prvek – mandalu.  
Pojďme se ponořit do kruhových hlubin a naslouchat jejímu hlasu. 
Mandala může léčit, je odrazem vnitřního já nebo vnějšího světa.  
Jak mandaly vytvářet a jak jim rozumět... 
Víkendovka pro všechny – malé i velké, výtvarně více či méně 
zkušené, začátečníky i pokročilé.  
Pro všechny, kteří se chtějí setkat s lidmi, s tichem a sami se sebou. 
Cena: 300,-/ 350,- Kč (nocleh v klubovně) 
Vede: Mirka Knedlová 

*** 
 
     30. listopadu – 2. prosince 2007 

 
Adventní zamyšlení :  
Co to je duchovní zrak a duchovní sluch? 
(zamyšlení nad významem smyslů pro vnímání 
Boha) 
Čekání na Krista a čekání na Godota (zamyšlení  
nad tím, co je to umění očekávání) 
Příchod jako předpoklad následování (zamyšlení  
nad tím, dovedeme-li ještě někoho následovat). 
Cena: 490,-/ 590,-Kč 
Vede: P. Zdeněk Jančařík, SDB 
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KAZANLACKÉ NOVINKY 

Milí Fryštáčani, hlásím se vám po nějaké době 
opět z bulharského Kazanlaku. Jak asi víte, tak 
jsem si ten svůj roční dobrovolnický pobyt ještě 
o další rok prodloužil. Pročpak? Především proto, 
že tento druhý rok vnímám jako možnost ještě 
trochu více si ujasnit své životní povolání. A 
tady, v salesiánské komunitě, jsou pro to 
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Rozhodně nevnímám tento rok jako ztracený, ba 
právě naopak. No a kromě toho mám také chuť 
ještě chvíli pokračovat v tom, co jsem tady začal 

minulý rok. Teď, když už znám jazyk, kulturu a mám zde spoustu 
přátel, můžu také odvést mnohem více práce. Lidé si domýšlejí různé 
další důvody, ale to, co jsem teď napsal, to je to, co mě přimělo zde 
zůstat. A co se tady za ten měsíc událo? Prožili jsme po táborová 
setkání a včera nám skončilo diecézní setkání mládeže (řecko-
katolická diecéze, do které patříme, zahrnuje celé Bulharsko). A bylo 
to asi nejpěknější setkání, které jsem tady zatím prožil. Přijelo kolem 
35 mladých – tak tak, že se nám podařilo je ubytovat... ☺ Hlavním 
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DON’T STOP! 
     Tak jsme tady, ale proč čekáme? Proč si hrajeme na mrtvého? 
Nadešel čas, abychom se vzchopili a spojili naše ruce…Zpívá v jedné 
ze svých písní populární křesťanská zpěvačka Rebecca St. James. 
Myslím, že tato slova by se měla stát výzvou pro každého z nás. 
     Křesťanství je totiž kolektivní náboženství, proto bychom neměli 
být žádní samotáři, kteří si své zážitky víry nechávají pro sebe. My je 
naopak toužíme s někým sdílet a předávat dál. A toto sdílení je 
obzvláště důležité u mladých lidí. To, jestli mladý člověk najde 
nějakého svého vrstevníka, který by s ním prožíval jeho víru a 
podporoval ho v ní, je rozhodující pro jeho budoucí směřování, pro 
jeho budoucí postoj k víře. Pokud v období dospívání a hledání 
žádnou takovou spřízněnou dušičku nenajde, vyvstává nebezpečí, že 
si najde kamarády v jiné sféře, mnohdy podporující šíření 
patologických jevů…Také proto jsme se shodli, že by nebylo špatné 
v naší farnosti založit nové spolčo mladých (přibližně od 8. třídy ZŠ až 
do 3. ročníku SŠ). Tak se také stalo a toto „mladší spolčo“ funguje již 
od minulého roku. Během školního roku se scházíme pravidelně 
každých 14 dní na společné Stapíky (tak jsme nazvali naše společná 
setkávání, kde si povídáme, přemýšlíme, hrajeme hry a bavíme se…). 
Rovněž máme za sebou i několik jiných společných akcí, jako byla 
např. Pevnost Boyard ve Zlíně, Festival pod věží, spaní na faře, 
návštěvy kina či domácké promítání různých filmů…Někteří z nás se 
rovněž zúčastnili Celostátního setkání mládeže v Táboře. 
     Tento rok jsme se rozhodli spolčo rozjet ve velkém, a tak na 9. -
11. listopadu pořádáme víkendovou akci v Ochozu u Brna, kde 
společně s otcem Kosmičem určitě zažijeme spoustu legrace, 
dobrodružství, ale třeba i ztišení… 
     Taky se nám podařilo zviditelnit se ve virtuálním světě…Máme 
totiž nové internetové stránky, kde se budou objevovat pozvánky na 
naše akce, fotky z akcí již proběhnutých a kde si spolu můžeme i on-
line poklábosit☺. Myslím, že tyto stránky se opravdu povedly, takže 
pokud se na ně chcete podívat, následujte odkaz:www.dontstop.cz. 
A proč Don’t stop? Jak se dočtete i na našich stránkách, jsme mladí 
lidé, kteří se nechtějí zastavovat na cestě za Pánem a chtějí svůj život 
prožít naplno. Proto tento anglický výraz znamenající také: 
Nezastavuj se! 
Do našeho Don’t stopu jsme se snažili vytipovat všechny mladé z naší 
farnosti ve výše zmíněné věkové kategorii. Možná jsme ale na někoho 
mohli zapomenout…Proto pokud bys chtěl i Ty s námi prožívat krásné 
společné chvíle, určitě se k nám přidej! Stačí se jen ozvat ;-).  
Těšíme se na Tebe☺.                                          

                 – LiGo - 
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                         OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      …ve víru tance                         fotbalová „ jedenáctka“ 
  starosta s manželkou                     salesiánů a farníků   
 
Ani se to nechce zdát, že už uběhl více jak měsíc od oslav 80. výročí 
příchodu salesiánu do Fryštáku. 
O průběhu oslav samotných jsme už psali v minulém čísle, ale nějak 
nám nezbylo místo na naši krásnou nedělní farní akci. 
Ta se vydařila nejenom díky ochotě mnoha u Vás, ale díky Bohu 
tentokrát nám přálo i počasí. 
Farní dvůr doslova praskal ve švech a dokonce se tu i tančilo. 
Pro děti byla připravena hra „ Po stopách staříčka“ a ti starší si zase 
mohli zazpívat s Vítoveckou 1, které hrála k dobré náladě. 
Farníček by proto ještě jednou chtěl poděkovat všem, kdo se 
jakýmkoli způsobem zasloužili o zdar této akce – Pán Bůh zaplať. 
                - pn - 
 
 

 
                                                    

 
 
 
                                                                                             

 
 
 
             hraje Vítovecká 1                         … po staříčkových stopách 
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                                                                 TVÉ MISIE BUDOU NA SEVERU 
Knížka o které Vás chci tentokrát informovat 
leží už nějaký ten pátek na stolečku vzadu v  
našem kostele. 
Jmenuje se Tvé misie budou na severu  
a její podtitul je „Život a dílo Božího  
služebníka Ignáce Stuchlého“. 
Minulý měsíc jsme si totiž připomenuli  
80. výročí příchodu salesiánů a „staříčka“  
Stuchlého do Fryštáku a tak si myslím, že  
tato útlá brožura, která shrnuje mnoho  
stran třísvazkových oficiálních životopisných  
pamětí P. Ignáce Stuchlého by neměla  
chybět v žádné knihovně fryštáckých farníků. 
Jak napsal „staříčkův“ oddaný žák a spolupracovník P. Oldřich 
Med - začátky salesiánského díla v Českých zemích a na Moravě 
a ve Slezsku jsou úzce spojeny s jeho vlídnou pokornou 
osobností a  s jeho humorem a nezdolným optimismem. 
Kardinál František Tomášek, který P. Ignáce Stuchlého osobně 
znal o něm řekl“ Mám za to, že by měl být dán za vzor kněze a 
vychovatele pro celý náš národ. 
A že by to byl za dnešní mravní situace našeho národa , 
především pro naši mládež vzor velice aktuální, sympatický a 
potřebný. 
Padesátistránkovou brožurku z nakladatelství Portál, která stojí 
pouhých 30,- korun budete mít přečtenou za chvíli, protože je 
napsána čtivě a poutavě. 
A také se z ní dozvíte spoustu věcí o našem fryštáckém 
dobrodinci, které jste možná ani nevěděli. 

Takže Vám ji vřele doporučuji… 
PS: Knížku sestavil P. Jaroslav Kopecký, SDB.               

– pn – 
  Z A J Í M A V O S T         
Životopis služebníka Božího Ignáce Stuchlého – „Staříčka“ 
vydali nedávno v Krakowě také polští salesiáni. 
I tato kniha vychází z třídílné české monografie z pera 
P. Oldřicha Meda, která vyšla pod názvem Životopisné paměti P. 
Ignáce Stuchlého. 

*** 
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         VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

Církev nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými.  
Bůh totiž není Bohem mrtvých, je Bohem živých a pro Něj jsou 
všichni lidé živí.  
Věříme-li, že modlitba pomáhá živým lidem, proč bychom se neměli 
modlit i za mrtvé? Život je jeden, neboť jak říká evangelista: „Bůh 
není Bohem mrtvých, ale živých“ (Lk 20,38). Smrt není konec, ale jen 
stupeň v lidském osudu. A tento osud nekončí ve chvíli smrti. Láska, 
kterou vyjadřuje naše modlitba, nemůže být tedy marná. Kdyby totiž 
na zemi láska měla moc, a po smrti již žádnou moc neměla, bylo by 
to popření slov Bible a zkušenosti církve, že láska je silnější než smrt, 
neboť Kristus ve své lásce k lidstvu smrt přemohl. 
O modlitbě za zemřelé hovoří již Bible: "Proto dal Juda Makabejský 
přinést smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy"  

*** 
Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se 
za ně a přinášela zvláště eucharistickou oběť  - mši svatou, aby 
očištěni mohli dosáhnout blaženého spojení s Bohem. Církev také 
doporučuje almužny, odpustky a kající skutky za zemřelé: "Pojďme 
jim na pomoc a vzpomínejme na ně. Proč bychom měli pochybovat o 
tom, že naše obětní dary za mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu? 
Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi, a obětujme za 
ně své modlitby." (sv. Jan Zlatoústý). Památka všech věrných 
zemřelých či lidově „dušičky“ je dnem, kdy se církev zvláště modlí za 
zemřelé. Tento zvláštní den modliteb den zavedl roku 998 opat Odilo 
z Cluny († 1048). Ve 13. století se tento zvyk rozšířil v západní církvi 
a papež Benedikt XV. jej v roce 1915 potvrdil pro celou církev. 
"Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před 
námi, tak jim to velmi prospívá..." (sv. Cyril Jeruzalémský) 

                  *** 
 Zdá se, že jako žijící máme určitou   
 zodpovědnost za ty, kteří zemřeli a kteří  
 za svého života buď nevěděli jak, nebo  
 nechtěli Boha následovat. Mnozí umírali  
 plni svého sobectví, zášti a nevyřešených  
 pozemských bitev. Nejspíš tedy nějak  
 zůstávají svázáni se zemí.  
 Jako křesťané máme určitou autoritu   
 žádat odpuštění jejich hříchů, aby mohli 

najít cestu k Bohu. Za zemřelé je možné se modlit např. osobně, či 
přinášením eucharistické oběti při mši svaté." (Kenneth McAll) 

      
    ze stránek www.vira.cz  zpracoval – pn - 
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D U C H O V N Í   S L O V O  
Věříme ve vzkříšení mrtvých a život věčný. 
Je důležité čemu věříme a jak věříme.  
Čemu věříme, to je obsaženo ve Vyznání víry. 
Jak, to je otázka pro každého z nás. 
Kdosi řekl, že když je víra silná,  
z problémů se stávají maličkosti. To neznamená, že by naše problémy 
nebyly skutečné nebo že se máme chovat, jako by neexistovaly.  
Bůh je bere vážně. Tak vážně, že poslal Ježíše Krista na svět, aby se 
vypořádal s jejich prapůvodní příčinou, kterou je hřích. 
Jakmile Ježíš přemohl smrt, pomohl nám zároveň i přemáhat 
problémy. Bible říká, že tam, kde se rozmnožil hřích (a s ním 
problémy), tam se rozmnožila i milost (a s ní síla a nabízené možnosti 
řešení). 
Jak se to uskutečňuje? Tak, že budeme ve víře hledět k Bohu.  
Bůh nás neopouští a má plán pro naši budoucnost. Dodává nám 
optimismus, podobně jako ho dodával jistému Angličanovi, jenž se za 
2. světové války díval do hluboké jámy, která vznikla po 
bombardování na místě, kde stával jeho dům. „Jistě, vždycky jsem si 
přál suterénní byt“, pronesl. „A teď konečně budu moci postavit dům 
podle svých představ“. Tomu se říká suchý anglický humor; jak 
hodně potřebujeme vědět, že žádný problém, žádná starost není 
nekonečná a nejsme na ni sami. 
Počítejme s pomocí našich nebeských přátel, jejichž „práce“ se 
uskutečňuje u nás na zemi.  
A buďme si pozemskými přáteli sobě navzájem.                       

Všechny čtenáře Farníčku srdečně zdraví 
                   otec Mirek 

  CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
 
DNES O ŽIVOTĚ 
Slušný člověk odpovídá slušně i neslušnému ( české) 
Vidět daleko a dojít tam, není totéž        (Brancusi) 
Člověk není člověkem, dokud miluje jen sám sebe  

               ( Fénelon) 
Když hlupák mlčí, může se stát mudrcem      ( Syrus) 
Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější  

      (Hemingway) 
Zestárnout není umění, umění je to snést     ( Goethe) 

   PŘÍŠTĚ O JÍDLE A PITÍ 
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                             1. 11. Slavnost Všech svatých 
  2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé  
  4. 11. 31. neděle v mezidobí 
  9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
10. 11. Památka sv. Lva Velikého 
11. 11. 32. neděle v mezidobí 
12. 11. Památka sv. Josafata 
13. 11. Památka sv. Anežky České 
17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské 
18. 11. 33. neděle v mezidobí 
22. 11. Památka sv. Cecílie 
25. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále 
30. 11. Svátek sv. Ondřeje 
 

   K L U B  M A M I N E K   F R Y Š T Á K  
 
6. 11.  Komunikace mezi partnery a v rodině.  
Přednáška p. Jaroslava Šlosárka  
13. 11. Pískování - můžete si přinést vlastní  
skleničky, vázičky nebo rámečky vhodné pro   
zdobení technikou pískování       
20. 11. Pokračování besedy s paní  
Denisou Krčmovou, dětskou psycholožkou.  
Budeme probírat vývojové období 2 – 3 roky. 
27. 11.  Zdobení perníčků - přivítáme velmi  
šikovnou paní perníkářku, která nás zasvětí do  
techniky zdobení oblíbeného vánočního pečiva. 
* Mimořádná akce – 29. 11.-  čtvrtek v 16 hodin  
Malování na hedvábí - materiál bude zajištěn. 
 
  A D V E N T N Í   K O N C E R T  2007 

Tradiční koncert žáků ZUŠ Morava spojený s výstavou prací 
žáků výtvarného oboru se tentokrát uskuteční v neděli 

2. PROSINCE OD 15:30 V KOSTELE SV. MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU 
Srdečně Vás zvou žáci a učitelé ZUŠ Morava, 
Městský úřad Fryšták, Farníček a otec Mirek… 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KŘÍŽOVKA  NA  LISTOPAD 

 
Vodorovně: A. - I. díl tajenky, B. – oheň, vybraná společnost, hubičkovat,  
C. – neodebírej, sunouti, asijský stát, D. – ruský revolucionář, anglicky „ jedna“, 
úkon sekyrou, nubijská bavlna, neoblečené, E. – sečou ( v nářečí), rodinná 
společnost, Akademie múzických umění, součást aromatických olejů, na co,  
F. – plod jahodníku, anglický archeolog, tichomořský ostrov, G. – portugalské 
město, odebírat sáním, vylučovat pot, H. – hlas vrány, II. díl tajenky, značka 
nábytku, I. – africký slon, tisková agentura Iráku, textilní rostlina, polská řeka. 
Svisle: 1. – III. díl tajenky, 2. – bohyně jara, iniciály našeho prezidenta,  
3. – česká řeka, neúrodné pozemky, 4. – prchavá kapalina, část náhrdelníku,  
5. – vozkovo citoslovce, anglicky „ starý“, filipínská sopka, 6. – MPZ Tanganiky, 
SPZ Náchoda, koně, 7. – lesní zvíře, ráj, 8. – zkr. zkr. Řecké národně 
osvobozenecké armády, akční výbor, tisková agentura Švýcarska, 9. – darebák, 
povzdech, 10. – mravovědec, franc. „jedna“, kuchyňská pomůcka, 11. – rodička, 
kopt, 12. – dívčí jméno, zkr. souhvězdí Vývěva, ukazovací zájmeno, 13. – barevný 
kov, SPZ Sokolova, vzorec sirníku platnatého, 14. – tvrdé dřevo, jméno mnoha 
obcí, 15. – část atlasu, chemický prvek, 16.- přemísťovat tahem, německy „ve“, 
17. – IV. díl tajenky 
Nápověda: D. one, I. INA, 5. Apo, 8. SDA, 10. un 
Tajenka z minulého čísla: … idiota ani ve snu nenapadne že je idiot. 

připravil František Záloha 
F A R N Í Č E K – ZPRAVODAJ  FARNOSTI SV. MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU 
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Z  O B S A H U 
ADVENTNÍ  KONCERT  
DUŠIČKY 
DON’T  STOP ! 
FRYŠTÁČTÍ  KNĚŽÍ 
KAZANLACKÉ  NOVINKY 
KŘÍŽOVKA   
OHLÉDNUTÍ ZA 
OSLAVAMI  
TVÉ MISIE BUDOU 
NA SEVERU 
 


