
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KŘÍŽOVKA  NA  PROSINEC 

 
Vodorovně: A. jihočeský textilní podnik, přesně – B. čistící prášek, I. díl tajenky, 
slovensky „zeď „, - C. větná spojka, známý šachista, Kainův bratr, citoslovce 
pochopení, pokolení – D. tmavá část dne, planetka, společenská hra, tisková 
agentura Nigérie, citoslovce pochopení – E. řeka v Rusku, měna USA, obyvatel 
Asie, ledovcový kotel – F. struma, německy „mléko“, těžké kladivo, útok –  
G. mravní charakter, římsky 514, německy „ kdysi“, doupata – H. obilí k setí, 
filipínské město, mastné kyseliny – I. II. díl tajenky. 
Svisle: 1. III. díl tajenky – 2. pobídka, heslo – 3. jeden z rodičů, značka hliníku, 
Okresní správa silnic ( zkr.) – 4. maďarské město, číslovka – 5. tělovědec, 
pakostnice – 6. násep, tajemný nápoj se zvláštními účinky – 7. vrch u Bělehradu, 
vyrobené litím – 8. hromadné získávání, spěch – 9. ženské jméno, ostrov bývalé 
Jugoslávie – 10. obr, město na Šalamounových ostrovech – 11. SPZ okresu 
Olomouc, lovec (hovorově) – 12. jízdní vojín (zastarale), římsky 1051 – 13. jméno 
Komenského, druh zábavy – 14. namáhavá cesta, SPZ okresu Klatovy, části vozů – 
15. kout, řeka ve Švýcarsku – 16. IV. díl tajenky. 
Nápověda: D. NTS, G. Vorm, 9. Hvar, 10. Aola 
Tajenka z minula : lépe je nemocem předcházet než je léčit. 

připravil František Záloha 
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D U C H O V N Í   S L O V O 
Zdravím Vás začátkem adventu a  
nového Liturgického roku. 
Uvědomuji si, kolik je ve mně  
netrpělivého čekání na něco co se stane, nebo naopak  
nestane, že se něco změní ve mně či v  
druhých, že… 
S nastávajícím adventem přichází pozvání, abychom svá 
očekávání a hledání zaměřili na Někoho, na Toho, kdo chce 
přijít, kdo je přítomen i v mém očekávání, kdo čeká, že ho 
znovu zahlédneme. 
Mariin advent určitě nebyl bezstarostný a bezproblémový, ale 
vše mělo jediný  Střed. K tomuto Středu vesmíru i svého života 
se máme přibližovat a setkat se s ním. 
Toto přibližování a setkání se děje nejrozmanitějšími způsoby. 
Ať ve stromu života, kdy si uvědomíme, že Ježíš je pravý 
Pokoj, tak v tichu žití, kdy se nám podaří navázat hlubší a delší 
dialog s Ním a uvědomíme si, že On je stále s námi ať na něho 
myslíme nebo ne. 
Bůh se stal člověkem, abychom ho hledali a nacházeli a dali se 
s ním do řeči, protože nám má co říct. 
Připravme se na Vánoce tím, že budeme přijímat Boží vůli 
v pokoře a radosti. 
Buď vůle Tvá, jak v nebi tak i na zemi. 
Požehnaný advent a radost z Hledaného, Očekávaného a 
Nalezeného přeje             
                              otec Mirek 
  CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
DNES O JÍDLE A PITÍ 
Dobré jídlo je bratrem dobrého pití  ( anglické) 
Nejez na sádlo, ale na sílu    ( lidové) 
Hlad naučil lidi připravovat nové pokrmy (Seneca) 
Kořalka proškrábne hrdlo a rozkutálí peníze (argentinské) 
Jíme proto, abychom žili, nežijeme proto abychom jedli  

( Sokrates) 
I malý člověk může mít na Silvestra velikou žízeň (…?...) 

Velké díky panu Františku Zálohovi za celoroční cyklus 
zajímavých citátů pro každou příležitost…. 
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                                             K A L E N D Á R I U M   P R O S I N E C  07 
  2.12. 1. neděle adventní 
  6.12. Památka sv. Mikuláše 
  7.12. Památka sv. Ambrože 
  8.12. Slavnost Neposkvrněného  

  početí Panny Marie 
  9.12. 2. neděle adventní 
13.12. Památka sv. Lucie 
14.12. Památka sv. Jana od Kříže 
16.12. 3. neděle adventní 
23.12. 4. neděle adventní 
24.12. Štědrý den 
25.12. Boží hod Vánoční 
26.12. Svátek sv. Štěpána 
27.12. Svátek sv. Jana, apoštola 
28.12. Svátek sv. Mláďátek 
30.12. Svátek sv. Rodiny 
31.12. Silvestr – konec občanského roku 
   K L U B  M A M I N E K   F R Y Š T Á K  
  4. 12.  –  Před mikulášská nadílka. 
11. 12.  –  Pozvání přijala paní Veronika Nedbalová, maminka, 
která má dítě v pěstounské péči. 
18. 12.  –  Vánoce jsou za dveřmi - povídání o prožívání 
nejkrásnějších svátků v roce. 
   V Á N O C E  2007  ( P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B ) 

23.12. neděle   8:00, 10:00 
Štědrý den  24.12. pondělí 16:00, 22:00   
Hod Boží   25.12. úterý   8:00, 10:00 
Sv. Štěpána 26.12. středa   8:00, 10:00 
   30:12. neděle        8:00, 10:00 
Silvestr  31.12. pondělí  16:00 
   kostel bude otevřen ve 23:00 
Nový rok  1.1. 2008 úterý   8:00, 10:00 
   V Á N O Č N Í   K U L T U R A  V  N A Š E M  K O S T E L E 
2.12. neděle –   15:30 adventní koncert ZUŠ Morava 
21.12. pátek –   19:00 koncert duchovní hudby 
25.12. úterý –    14:00 Živý Betlém 
26.12. středa –  15:00 koncert Prameny a Pramének 
30.12. neděle –  15:00 koncert fryštáckých schol a sboru 
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                                                                 JEDNÁNÍ EKONOMICKÉ RADY 
V úterý 13. listopadu se uskutečnila schůzka ekonomické rady. 
Jednalo se především o dalších větších investičních akcích, které by 
měla naše farnost řešit v následujících letech. 
Kostel, který už byl na severní straně částečně odvlhčen by potřeboval 
větší stavební zásah – bude nutná instalace tzv. sanační omítky a to jak 
vnitřní tak i venkovní. Tato záležitost nebude nijak levná a předpokládá 
se, že by mohla stát kolem půl milionu korun.Další důležitou opravou je 
dokončení nátěrů oken – tady si budeme muset připravit asi 60 tisíc 
korun. Také poslední revize střechy kostela odhalila místa, kde už se 
začíná objevovat rez a tak bude v nejbližší době nutné znovu natřít 
celou střechu ( mimo věže která je měděná).  
Částka je odhadována na zhruba 160 tisíc korun. 
Jistě také víte, že naše věžní hodiny už delší dobu nejdou správně a jen 
díky pravidelné údržbě ( někdy i během týdne) se je daří držet v chodu. 
Hodinový stroj podle vyjádření odborníků patřil k těm levnějším a tak 
není divu, že bude potřebovat výměnu. 
Odborná firma, která zařízení posuzovala odhadla hrubé náklady na 
částku kolem 150 tisíc korun ( možná, že se dá ušetřit na výměně 
ciferníků – asi 50 tisíc). A v neposlední řadě pokud se podaří odstranit 
vlhkost z kostela bude nutné celý interiér opět znovu vymalovat  
( naposledy se tu totiž malovalo v průběhu 80. let). 
Tato záležitost  bude stát minimálně 80. tisíc korun, ale bohužel 
zapůjčení lešení vyjde na více jak 200 tisíc ( možná někdo z Vás zná 
možnost jak tuto sumu ušetřit vypůjčením lešení z jiné farnosti …apod.) 
Suma sumárum v dalších 5 letech bude nutné zajistit finanční 
prostředky ve výši přes 1 milion korun – a to určitě není málo. 
Ekonomická rada proto zjišťuje další možnosti jak získat peníze např. 
z obecního, krajského, státního nebo evropského rozpočtu. 
V každém případě je však kostel především záležitostí nás farníků a 
proto bude nutné i v budoucnu pořádat pravidelné měsíční sbírky na 
jeho opravy a spoléhat na Vaši štědrost. 
                                   Věříme, že s pomocí Boží vše jistě zvládneme. 
 
PS: A nakonec i dvě příjemné informace. 
V souvislosti s výstavbou komunikace R49 z Holešova do Fryštáku 
dojde k výkupu některých částí farních pozemků na Dolní Vsi. 
Do pokladny by tak měla přijít částka kolem 25. tisíc korun. 
    *** 
Na účet „ konto staříček“ přišlo do poloviny listopadu celkem 292 tisíc 
korun. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli na dobrou věc… 

                                                  - pn - 
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                                      VÍKENDOVÁ AKCE SPOLČA V OCHOZU U BRNA  
 Od pátku  9. 11  do neděle 11.11 jelo naše mladší spolčo na 
víkendovou akci do Ochozu u Brna. Vyjeli  jsme z DISU a jako 
doprovod s námi jel Kosmič, takže o zábavu bylo předem postaráno! 
Cestou jsme se zastavili do salesiánského centra v Brně, kde jsme 
měli možnost vyzkoušet super horolezeckou stěnu. Potom jsme jeli 
do Ochozu, kde jsme se ubytovali na místní faře. Hned první den 
jsme se podívali na zajímavý díl Exitu 316, a potom jsme si zahráli 
pár skvělých her. V sobotu jsme si vyzkoušeli chození po laně a taky 
si zahráli turistický golf (který se nakonec změnil spíš v kopanou☺) a 
celá cesta vedla ke krásným jeskyním. I když jsme přišli až za tmy a 
trochu sněžilo, bylo to opravdu skvělé. Podívali jsme se po okolí, a 
pak jsme šli i dovnitř jeskyně. Vyzkoušeli jsme si prolézt malým 
otvorem a taky lézt do hloubky ve skále po žebříku. Nakonec jsme si 
sedli k ohništi a dali si večeři. Potom jsme se celí špinaví vrátili zpátky 
na faru. Večer nás čekal další díl Exitu a nakonec taky Tom a Jerry (u 
kterého ale postupně všichni usnuli…☺). V neděli ráno jsme pouklízeli 
a  prodiskutovali, jak se nám akce líbila. Nakonec jsme šli na mši 
svatou do krásného místního kostela, a pak se vydali na cestu domů. 
Akce byla moc pěkně nachystaná a velice se vydařila i přesto, že 
počasí nás trošku potrápilo…Proto se už moc těšíme na nějaký další 
výlet, ale hlavně i na naše další setkávání.                                           

- Terka Görigová – 
     Ž I V Ý  B E T L É M   2007                        
Město Fryšták a farnost sv. Mikuláše Vás srdečně zvou na setkání lidí 
se srdcem otevřeným dokořán a radujících se z narození Vykupitele 
                ŽIVÝ BETLÉM - ÚTERÝ 25. PROSINCE VE 14:00  
                  NA NÁMĚSTÍ VE FRYŠTÁKU 
Na programu bude herecky ztvárněný  
evangelijní příběh o narození Ježíška  
v Betlémě, doprovázený pásmem  
vánočních písní a koled, zakončený  
charitativní vánoční sbírkou.  
 
 
 
 
 

 
 
        Děti se mohou těšit na živá zvířátka, 

     Tři králové ve Fryštáku               která budou v betlémské stáji      
                                                        Srdečně zvou organizátoři. 
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JAK PROŽÍT ADVENT 
Tak nám skončil liturgický rok a začala nám doba adventu.  
Říkáte si, jak jej správně prožít, když je všude kolem plno lákadel 
v podobě krásných výkladních skříní, nabízejících ty nejlepší  dárky, či 
vás rozptylují ulice, zářící vánočními ozdobami?  
Minulý rok jsem zažila zvláštní začátek adventu.  
Opravdu jsem si jej tak nepředstavovala. 1. neděle adventní mě 
zastihla v nemocnici, kde jsem skončila po kolapsu. Když se nad tím 
zpětně zamýšlím, dochází mi, že jsem to asi potřebovala a bylo to 
v Božím plánu. Potřebovala jsem se zastavit a popřemýšlet.  
Můj život se podobal pořádně rozjetému vlaku, který najednou 
vykolejil. A já měla tak dostatek času se zamyslet nad smyslem 
adventu. Uvědomila jsem si, že advent neznamená shánět dárky, 
spěchat, nadávat, že nestíhám a honit se za nedostižnými věcmi. 
Zjistila jsem, že je potřeba si opravdu uvědomit, že nás čeká něco 
velkého a k tomu je potřeba nic z příprav neošidit.  
Byla by to veliká škoda dojít k Vánocům bez adventního zastavení se. 
Možná si kladete otázku, zda se vůbec v takovémto blázinci dá najít 
chvíle ke ztišení a přemýšlení? Odpověď zní ANO!  
Nesmíme zapomenout, kde je skryta pravá podstata přípravy na 
Vánoce a dát Bohu šanci, aby k nám mohl mluvit.  
Proto je důležité se umět ve spěchu alespoň na chvíli zastavit, stačí 
opravdu jen na malý moment.  
Věnujme jej však cele Bohu a naplno se ponořme do tajemství čekání 
na příchod Ježíše.  
Nechme se pozvat do Betléma a neošiďme se o pravou radost, která 
nás v době Vánoc čeká!  

                                           - Katka Jasenská – 
   R O R Á T Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roráty budou v našem kostele pravidelně jako každý rok vždy 
ve středu a v pátek v 6:30. 
Po nich bude pro děti připravena snídaně na faře. 
Udělejte si i Vy čas ( pokud už nejste v té době v práci) 
a připravte se s vašimi dětmi na vánoční svátky. 
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                       PŘEDVÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ 

Vánoce, jak se říká nejkrásnější svátky v roce, jsou už za dveřmi. 
S jejich příchodem se stupňuje očekávání našich dětí, vnoučat a snad 
i mnohých dospělých – co nám asi Ježíšek letos nadělí. 
Časy se mění, možnosti nadělovat také. 
A tak se nedivme, že dnes naše vnoučata moc nepotěší  například 
pěkně upletený svetr od babičky nebo ušité šatičky od maminky. 
Dnešní dárečky se vůbec nedají srovnávat s tím, co jsme dostávali 
naděleno my, pamětníci. Mám radost i z radosti a spokojenosti jiných. 
Proto vůbec nikomu nezávidím dnešní bohaté dárky. 
Nic by se však nemělo přehánět. 
Vím, že se to v některých rodinách v tomto směru skutečně přehání a 
to jak s přípravou na sváteční dny tak i s dárky. 
To však rozebírat nechci… 
Rád bych připomenul, že mnohem lepší pocit mám z toho, jak se lidé 
v tyto sváteční dny chovají. 
Mnohdy jsou jako vyměnění, jsou k sobě přátelštější a projevují větší 
pochopení jeden pro druhého. 
Škoda, že tomu tak není stále, protože se lidé posuzují podle toho, 
jak žijí a jak se chovají právě po celý rok. 
Jsou-li slušní, upřímní, kamarádští a lidští… 
Rozhodně není dobré posuzovat je podle náboženství, politické 
příslušnosti nebo jiného nevhodného ukazatele. 
Snažme se proto všichni žít ve snášenlivosti a  navzájem si pomáhat 
než si dělat naschvály.  A to by mělo platit po celý rok… 
                                          -  František Záloha – 
   P E R N Í K O V É   K U K Á T K O 
Držím v ruce vánoční perníkovou plochu na které je kostelíček, 
stromeček a sněží… 
Přes tuto voňavou věcičku dohlédnu až do svého dětství… 
Už dlouho před Vánocemi nosíme „stébélka slámy“ snášenlivosti a 
lásky do Ježíškových jesliček. Krátce před Vánocemi už to všude voní 
cukrovím, perníkem a pomeranči, které jsou vždy jen o svátcích. 
Všechno to obtéká průzračný potůček dobroty a lásky. 
Vyvrcholením Štědrého večera je ozářený kostel v černé tmě a 
…sněží. 
Zase padají péřové sněhové vločky – padají a na mém srdci tají a 
hřejí. 
                                                                      Děkuji Ti maminko… 
PS: Toto „dohlédnutí“ ve mně vyvolala perníková placička, kterou 
můžete vidět i Vy na včelařské výstavě od 7. prosince v DISu.               

         - Anna Bačůvková - 
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PŘEHLÍDKA SCHOL DĚKANÁTU 
Listopadem pomalu končí období 
podzimu a zima už klepe na dveře. 
Letošní podzimní počasí připomíná 
spíše veliký kolotoč nebo loterii. 
A to je ten správný čas pro různá 
setkání a společné chvíle s přáteli. 
V sobotu 24. 11. ve Slušovicích  
proběhla přehlídka schol děkanátu. 
                        *** 
Fryšták reprezentovaly hned dvě scholy: naši nejmenší pod vedením 
Veroniky Němcové, no a pak ten „zlatý střed“ naši mladí. 
Přehlídka konaná ve Slušovickém kostele měla hojnou účast, a také 
žánrově byla pestrá. Sám děkan otec Sedláček si nenechal tuto 
událost ujít. Ve své krátké a srozumitelné promluvě všem zpěvákům 
připomněl, že v první řadě svými písněmi oslavují Boha. Na přehlídce 
byl i náš otec Mirek. A nutno říct, že naše scholy opravdu zazpívaly 
krásně. Ti nejmenší už ztratili ostych, a bylo je opravdu slyšet. 
No a naši mladí? Jejich gospelová svižná píseň v anglickém jazyce, 
vystřižená jako z filmu „Sestra v akci“, rozhýbala i starší publikum. 
Přejme oběma scholám, aby je zpívání nepřestalo bavit a nadále 
zdobily svým zpěvem bohoslužby v našem kostele.          - fk - 
   K U R S Y  O  U M Ě N Í  K O M U N I K A C E  V  R O D I N Ě 
Minulé pondělí (26.11.) proběhla na fryštácké faře první přednáška 
v rámci Kurzu umění komunikace v rodině. 
Jedná se o cyklus interaktivních přednášek pana Jaroslava Šlosárka  
zabývajících se problematikou mezilidských vztahů. 
První část měla název „S TEBOU SE NEDÁ MLUVIT“ a bohužel se jí 
zúčastnilo pouze 7 lidí. Je to určitě škoda, protože informace, které 
jsme zde dostali určitě dobře uplatníte hlavně ve svých rodinách. 
V pondělí 3. prosince v 17:30 se koná druhý díl, který se jmenuje 
„MILÁČKU, JÁ TĚ SLYŠÍM“ a pojednává o tom, že někoho slyšet ještě 
neznamená, že ho vnímám. 
Další přednáška v pondělí 10. prosince (také v 17.30 hod.) má název 
„TEN MŮJ MI VŮBEC NEROZUMÍ“ dozvíte se o tom, že empatickému 
jednání – (schopnosti vcítit se do pocitů druhého) - se dá naučit. 
A konečně závěrečná část cyklu se uskuteční v pondělí 17. prosince 
(17.30) a tentokrát se budeme bavit na téma „ZÍTRA ZNOVU, A 
JINAK“ - o tom, že nikdy není pozdě na to, abychom mohli ve svých 
vztazích k druhým něco zlepšit. 
Pokud můžete tak si následující tři prosincové pondělky 
udělejte čas a přijďte – určitě to bude stát za to.             – jg - 
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             JAK JE TO S NAŠÍ VÍROU? 

V minulém čísle jste se mohli dočíst něco 
o Celostátním kongresu katechetů, 
během kterého účastníci vyslechli mnoho 
podnětných přednášek. Jednou z nich 
byla také Zralost víry Tomáše Halíka. Ta 
byla ovšem pořádána zároveň v rámci 
Dnů křesťanské kultury v Kroměříži, a 
tudíž byla otevřena i široké veřejnosti. 
Nestává se příliš často, aby kapacita tak 
zvučného jména zavítala i do našich 
končin, a tak jsme neodolali a vydali se 
26. října do Kroměříže. A v žádném 
případě toho nelitujeme. I když se Tomáš 
Halík vyjadřuje místy skutečně hodně 
odborně, a tak se mohou jeho vystoupení 
zdát místy náročná, jeho slova nás 

opravdu velmi zaujala a proto dovolte, abych vám převyprávěla 
některé z jeho myšlenek: 
- Pokaždé, když za Tomášem Halíkem přijdou snoubenci s prosbou, 
zda by se u něho mohli připravovat na svátost manželství, zeptá se 
jich, zda již jejich vztah prošel nějakou krizí. Pokud tomu tak není, 
doporučuje jim, aby se sňatkem ještě nějakou dobu počkali. Proč? 
Protože teprve krize ukáže, na kolik je vztah zralý, teprve při nějaké 
zatěžkávací zkoušce opravdu poznáme, jestli jsme schopni našeho 
partnera respektovat skutečně takového, jaký je.   
A stejně je tomu i s naší vírou. Za opravdovou ji můžeme označit až 
tehdy, projde-li nějakou krizí, vyřeší a ustojí ji. Pokud by tomu tak 
nebylo, budeme stále opakovat téže chyby… Každá krize je zároveň 
šancí něco zlepšit, posunout náš duchovní život zase o kousíček dál.  
Vyjádřeno metaforou: Aby byla naše víra ve Vzkříšeného, musí projít 
i Velkým pátkem.  
- Ve své přednášce se Tomáš Halík také hodně zaměřil na vztah víry 
a kultury. Religio, od kterého je odvozeno slovo náboženství téměř ve 
všech jazycích (kromě češtiny☺), znamená určitý systém, poslání či 
základ společnosti. A právě křesťanství je specifické v tom, že 
vyvedlo náboženství z oblasti politického pojítka do součásti kultury. 
Dříve totiž byla křesťanská víra zapojena do zvyků a slavností. Dnes 
již bohužel tato propojení zanikají. Mnohdy je pro věřícího těžké 
udržet si víru i s jakousi kulturou či folklórem. To proto, že je velká 
nabídka aktivit a člověk se snaží vybrat si to nejlepší, často také 
nejzábavnější…                                         pokračování na další straně 
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Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI – FOTOSERIÁL  
Dnes uveřejňujeme několik fotografií z alba, které sestavil zdejší 
duchovní správce P. Alois Piják. Jedná o záběry fryštáckého náměstí 
zhruba z 2. poloviny 60. let 20. století.  
Jedna z fotografií náměstí je svým způsobem unikátní, protože 
pochází ze samé špičky věže našeho kostela – od křížku.  
Podařilo se ji udělat díky tomu, že v r. 1967 při generální opravě 
kostela dosahovalo lešení až sem…           

          - vn - 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    fryštácké náměstí z věže kostela                náměstí a radnice   
 
 
 
 
 
 
 
  park s lípou a škola (ještě bez penzionu)          Hrubá hospoda 
 
  JAK JE TO S NAŠÍ VÍROU - DOKONČENÍ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍ STÁNKY     
A když už se někdo v dnešní době rozhodně chodit do kostela, dělá tak proto, 
že si to dobrovolně zvolil. Již se téměř vytratily typy lidí, kteří chodili do 
kostela, protože se to od nich očekávalo, bylo to vhodné vzhledem k jejich 
postavení. Když už ale člověk koná něco z vlastní iniciativy, má také nárok 
více očekávat...                                                                                            
Např. v Americe je velká řada církví, které se snaží vytvářet co nejvíce 
programů, aby „uspěly“. Neříkám, že je mi toto soupeření mezi církvemi 
sympatické, ale z jednoho si od nich poučení určitě vzít můžeme. Z jejich 
nasazení vytvářet aktivní společenství a programy, díky kterým dokáží oslovit 
spoustu lidí a mohou tak prezentovat svou živou víru.  
Některé z těchto myšlenek můžete určitě najít i v nové knize Tomáše Halíka 
Vzdáleným nablízku, která pojednává především „o vztahu víry a nevíry 
tváří v tvář aktuálním problémům naší doby“ a je určitě o to zajímavější, že 
se tentokrát obrací primárně k anglicky mluvícímu světu.               -  ligo -                                                                      
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                                                                         Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 
                                KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (3. ČÁST) 

P. Strubachius působil dříve jako farář ve 
Velké Bystřici u Olomouce a byl zřejmě Němec – 
podle německého znění jeho příjmení 
Stubenrauch, a uměl asi špatně česky. 
Olomoucký biskup o něm V. Nekešovi ale napsal, 
že „v kázáních a jiných službách božích lépe 
bude líbiti než předešlý.“ Od r. 1596 je zmiňován 
jako farář jakýsi Kryštof, po jehož odchodu 
prosil Václav Nekeš biskupa o P. Urbana Bissia. 

Biskup se ale omlouval, že dotyčný kněz už je „zamluven“ jinou 
vrchností, ale vřele Nekešovi doporučil P. Martina Matheidesa, 
dosavadního faráře v Radotíně.  
Ten byl na fryštáckou faru dosazen 3. května 1597. Biskup ale žádal, 
aby byl pro nového faráře opatřen farní dům a příbytek na zdravějším 
a od hřbitova vzdálenějším místě (hřbitov byl až do r. 1820 kolem 
kostela).  
Za poslední desetiletí 16. stol. se ve Fryštáku tedy vystřídalo nejméně 
5 farářů, což svědčí o tom, že podmínky, pro zdejší působení 
v duchovní správě nebyly skutečně příznivé.  
(Poznámka: V dataci duchovní správy ve Fryštáku na sklonku 16. a 
počátkem 17. stol. existují mezi autory značné rozdíly: straně stojí 
obecný úvod nové farní kroniky, Církevní topografie Ř. Wolného i 
Vlastivěda moravská; na straně druhé pak publikace P. Jana Drábka, 
jehož přehled farářů pro toto období se od dříve uvedených pramenů 
značně odlišují. Objektivněji bude možné vytvořit chronologii farářů 
pro toto období až v po podrobnějším průzkumu dobových pramenů).  

                    Pokračování příště     
- vn - 

                       
 
      

 

 

 

  

  

  



 
 

  - 6 -                  FARNÍČEK  12/07    
Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI – FOTOSERIÁL  
Dnes uveřejňujeme několik fotografií z alba, které sestavil zdejší 
duchovní správce P. Alois Piják. Jedná o záběry fryštáckého náměstí 
zhruba z 2. poloviny 60. let 20. století.  
Jedna z fotografií náměstí je svým způsobem unikátní, protože 
pochází ze samé špičky věže našeho kostela – od křížku.  
Podařilo se ji udělat díky tomu, že v r. 1967 při generální opravě 
kostela dosahovalo lešení až sem…           

          - vn - 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    fryštácké náměstí z věže kostela                náměstí a radnice   
 
 
 
 
 
 
 
  park s lípou a škola (ještě bez penzionu)          Hrubá hospoda 
 
  JAK JE TO S NAŠÍ VÍROU - DOKONČENÍ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍ STÁNKY     
A když už se někdo v dnešní době rozhodně chodit do kostela, dělá tak proto, 
že si to dobrovolně zvolil. Již se téměř vytratily typy lidí, kteří chodili do 
kostela, protože se to od nich očekávalo, bylo to vhodné vzhledem k jejich 
postavení. Když už ale člověk koná něco z vlastní iniciativy, má také nárok 
více očekávat...                                                                                            
Např. v Americe je velká řada církví, které se snaží vytvářet co nejvíce 
programů, aby „uspěly“. Neříkám, že je mi toto soupeření mezi církvemi 
sympatické, ale z jednoho si od nich poučení určitě vzít můžeme. Z jejich 
nasazení vytvářet aktivní společenství a programy, díky kterým dokáží oslovit 
spoustu lidí a mohou tak prezentovat svou živou víru.  
Některé z těchto myšlenek můžete určitě najít i v nové knize Tomáše Halíka 
Vzdáleným nablízku, která pojednává především „o vztahu víry a nevíry 
tváří v tvář aktuálním problémům naší doby“ a je určitě o to zajímavější, že 
se tentokrát obrací primárně k anglicky mluvícímu světu.               -  ligo -                                                                      

  FARNÍČEK  12/07                                    - 7 - 
                                                                         Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 
                                KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (3. ČÁST) 

P. Strubachius působil dříve jako farář ve 
Velké Bystřici u Olomouce a byl zřejmě Němec – 
podle německého znění jeho příjmení 
Stubenrauch, a uměl asi špatně česky. 
Olomoucký biskup o něm V. Nekešovi ale napsal, 
že „v kázáních a jiných službách božích lépe 
bude líbiti než předešlý.“ Od r. 1596 je zmiňován 
jako farář jakýsi Kryštof, po jehož odchodu 
prosil Václav Nekeš biskupa o P. Urbana Bissia. 

Biskup se ale omlouval, že dotyčný kněz už je „zamluven“ jinou 
vrchností, ale vřele Nekešovi doporučil P. Martina Matheidesa, 
dosavadního faráře v Radotíně.  
Ten byl na fryštáckou faru dosazen 3. května 1597. Biskup ale žádal, 
aby byl pro nového faráře opatřen farní dům a příbytek na zdravějším 
a od hřbitova vzdálenějším místě (hřbitov byl až do r. 1820 kolem 
kostela).  
Za poslední desetiletí 16. stol. se ve Fryštáku tedy vystřídalo nejméně 
5 farářů, což svědčí o tom, že podmínky, pro zdejší působení 
v duchovní správě nebyly skutečně příznivé.  
(Poznámka: V dataci duchovní správy ve Fryštáku na sklonku 16. a 
počátkem 17. stol. existují mezi autory značné rozdíly: straně stojí 
obecný úvod nové farní kroniky, Církevní topografie Ř. Wolného i 
Vlastivěda moravská; na straně druhé pak publikace P. Jana Drábka, 
jehož přehled farářů pro toto období se od dříve uvedených pramenů 
značně odlišují. Objektivněji bude možné vytvořit chronologii farářů 
pro toto období až v po podrobnějším průzkumu dobových pramenů).  

                    Pokračování příště     
- vn - 

                       
 
      

 

 

 

  

  

  



 
 

  - 8 -                 FARNÍČEK  12/07    
PŘEHLÍDKA SCHOL DĚKANÁTU 
Listopadem pomalu končí období 
podzimu a zima už klepe na dveře. 
Letošní podzimní počasí připomíná 
spíše veliký kolotoč nebo loterii. 
A to je ten správný čas pro různá 
setkání a společné chvíle s přáteli. 
V sobotu 24. 11. ve Slušovicích  
proběhla přehlídka schol děkanátu. 
                        *** 
Fryšták reprezentovaly hned dvě scholy: naši nejmenší pod vedením 
Veroniky Němcové, no a pak ten „zlatý střed“ naši mladí. 
Přehlídka konaná ve Slušovickém kostele měla hojnou účast, a také 
žánrově byla pestrá. Sám děkan otec Sedláček si nenechal tuto 
událost ujít. Ve své krátké a srozumitelné promluvě všem zpěvákům 
připomněl, že v první řadě svými písněmi oslavují Boha. Na přehlídce 
byl i náš otec Mirek. A nutno říct, že naše scholy opravdu zazpívaly 
krásně. Ti nejmenší už ztratili ostych, a bylo je opravdu slyšet. 
No a naši mladí? Jejich gospelová svižná píseň v anglickém jazyce, 
vystřižená jako z filmu „Sestra v akci“, rozhýbala i starší publikum. 
Přejme oběma scholám, aby je zpívání nepřestalo bavit a nadále 
zdobily svým zpěvem bohoslužby v našem kostele.          - fk - 
   K U R S Y  O  U M Ě N Í  K O M U N I K A C E  V  R O D I N Ě 
Minulé pondělí (26.11.) proběhla na fryštácké faře první přednáška 
v rámci Kurzu umění komunikace v rodině. 
Jedná se o cyklus interaktivních přednášek pana Jaroslava Šlosárka  
zabývajících se problematikou mezilidských vztahů. 
První část měla název „S TEBOU SE NEDÁ MLUVIT“ a bohužel se jí 
zúčastnilo pouze 7 lidí. Je to určitě škoda, protože informace, které 
jsme zde dostali určitě dobře uplatníte hlavně ve svých rodinách. 
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JAK PROŽÍT ADVENT 
Tak nám skončil liturgický rok a začala nám doba adventu.  
Říkáte si, jak jej správně prožít, když je všude kolem plno lákadel 
v podobě krásných výkladních skříní, nabízejících ty nejlepší  dárky, či 
vás rozptylují ulice, zářící vánočními ozdobami?  
Minulý rok jsem zažila zvláštní začátek adventu.  
Opravdu jsem si jej tak nepředstavovala. 1. neděle adventní mě 
zastihla v nemocnici, kde jsem skončila po kolapsu. Když se nad tím 
zpětně zamýšlím, dochází mi, že jsem to asi potřebovala a bylo to 
v Božím plánu. Potřebovala jsem se zastavit a popřemýšlet.  
Můj život se podobal pořádně rozjetému vlaku, který najednou 
vykolejil. A já měla tak dostatek času se zamyslet nad smyslem 
adventu. Uvědomila jsem si, že advent neznamená shánět dárky, 
spěchat, nadávat, že nestíhám a honit se za nedostižnými věcmi. 
Zjistila jsem, že je potřeba si opravdu uvědomit, že nás čeká něco 
velkého a k tomu je potřeba nic z příprav neošidit.  
Byla by to veliká škoda dojít k Vánocům bez adventního zastavení se. 
Možná si kladete otázku, zda se vůbec v takovémto blázinci dá najít 
chvíle ke ztišení a přemýšlení? Odpověď zní ANO!  
Nesmíme zapomenout, kde je skryta pravá podstata přípravy na 
Vánoce a dát Bohu šanci, aby k nám mohl mluvit.  
Proto je důležité se umět ve spěchu alespoň na chvíli zastavit, stačí 
opravdu jen na malý moment.  
Věnujme jej však cele Bohu a naplno se ponořme do tajemství čekání 
na příchod Ježíše.  
Nechme se pozvat do Betléma a neošiďme se o pravou radost, která 
nás v době Vánoc čeká!  

                                           - Katka Jasenská – 
   R O R Á T Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roráty budou v našem kostele pravidelně jako každý rok vždy 
ve středu a v pátek v 6:30. 
Po nich bude pro děti připravena snídaně na faře. 
Udělejte si i Vy čas ( pokud už nejste v té době v práci) 
a připravte se s vašimi dětmi na vánoční svátky. 
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                       PŘEDVÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ 

Vánoce, jak se říká nejkrásnější svátky v roce, jsou už za dveřmi. 
S jejich příchodem se stupňuje očekávání našich dětí, vnoučat a snad 
i mnohých dospělých – co nám asi Ježíšek letos nadělí. 
Časy se mění, možnosti nadělovat také. 
A tak se nedivme, že dnes naše vnoučata moc nepotěší  například 
pěkně upletený svetr od babičky nebo ušité šatičky od maminky. 
Dnešní dárečky se vůbec nedají srovnávat s tím, co jsme dostávali 
naděleno my, pamětníci. Mám radost i z radosti a spokojenosti jiných. 
Proto vůbec nikomu nezávidím dnešní bohaté dárky. 
Nic by se však nemělo přehánět. 
Vím, že se to v některých rodinách v tomto směru skutečně přehání a 
to jak s přípravou na sváteční dny tak i s dárky. 
To však rozebírat nechci… 
Rád bych připomenul, že mnohem lepší pocit mám z toho, jak se lidé 
v tyto sváteční dny chovají. 
Mnohdy jsou jako vyměnění, jsou k sobě přátelštější a projevují větší 
pochopení jeden pro druhého. 
Škoda, že tomu tak není stále, protože se lidé posuzují podle toho, 
jak žijí a jak se chovají právě po celý rok. 
Jsou-li slušní, upřímní, kamarádští a lidští… 
Rozhodně není dobré posuzovat je podle náboženství, politické 
příslušnosti nebo jiného nevhodného ukazatele. 
Snažme se proto všichni žít ve snášenlivosti a  navzájem si pomáhat 
než si dělat naschvály.  A to by mělo platit po celý rok… 
                                          -  František Záloha – 
   P E R N Í K O V É   K U K Á T K O 
Držím v ruce vánoční perníkovou plochu na které je kostelíček, 
stromeček a sněží… 
Přes tuto voňavou věcičku dohlédnu až do svého dětství… 
Už dlouho před Vánocemi nosíme „stébélka slámy“ snášenlivosti a 
lásky do Ježíškových jesliček. Krátce před Vánocemi už to všude voní 
cukrovím, perníkem a pomeranči, které jsou vždy jen o svátcích. 
Všechno to obtéká průzračný potůček dobroty a lásky. 
Vyvrcholením Štědrého večera je ozářený kostel v černé tmě a 
…sněží. 
Zase padají péřové sněhové vločky – padají a na mém srdci tají a 
hřejí. 
                                                                      Děkuji Ti maminko… 
PS: Toto „dohlédnutí“ ve mně vyvolala perníková placička, kterou 
můžete vidět i Vy na včelařské výstavě od 7. prosince v DISu.               

         - Anna Bačůvková - 
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                                                                 JEDNÁNÍ EKONOMICKÉ RADY 
V úterý 13. listopadu se uskutečnila schůzka ekonomické rady. 
Jednalo se především o dalších větších investičních akcích, které by 
měla naše farnost řešit v následujících letech. 
Kostel, který už byl na severní straně částečně odvlhčen by potřeboval 
větší stavební zásah – bude nutná instalace tzv. sanační omítky a to jak 
vnitřní tak i venkovní. Tato záležitost nebude nijak levná a předpokládá 
se, že by mohla stát kolem půl milionu korun.Další důležitou opravou je 
dokončení nátěrů oken – tady si budeme muset připravit asi 60 tisíc 
korun. Také poslední revize střechy kostela odhalila místa, kde už se 
začíná objevovat rez a tak bude v nejbližší době nutné znovu natřít 
celou střechu ( mimo věže která je měděná).  
Částka je odhadována na zhruba 160 tisíc korun. 
Jistě také víte, že naše věžní hodiny už delší dobu nejdou správně a jen 
díky pravidelné údržbě ( někdy i během týdne) se je daří držet v chodu. 
Hodinový stroj podle vyjádření odborníků patřil k těm levnějším a tak 
není divu, že bude potřebovat výměnu. 
Odborná firma, která zařízení posuzovala odhadla hrubé náklady na 
částku kolem 150 tisíc korun ( možná, že se dá ušetřit na výměně 
ciferníků – asi 50 tisíc). A v neposlední řadě pokud se podaří odstranit 
vlhkost z kostela bude nutné celý interiér opět znovu vymalovat  
( naposledy se tu totiž malovalo v průběhu 80. let). 
Tato záležitost  bude stát minimálně 80. tisíc korun, ale bohužel 
zapůjčení lešení vyjde na více jak 200 tisíc ( možná někdo z Vás zná 
možnost jak tuto sumu ušetřit vypůjčením lešení z jiné farnosti …apod.) 
Suma sumárum v dalších 5 letech bude nutné zajistit finanční 
prostředky ve výši přes 1 milion korun – a to určitě není málo. 
Ekonomická rada proto zjišťuje další možnosti jak získat peníze např. 
z obecního, krajského, státního nebo evropského rozpočtu. 
V každém případě je však kostel především záležitostí nás farníků a 
proto bude nutné i v budoucnu pořádat pravidelné měsíční sbírky na 
jeho opravy a spoléhat na Vaši štědrost. 
                                   Věříme, že s pomocí Boží vše jistě zvládneme. 
 
PS: A nakonec i dvě příjemné informace. 
V souvislosti s výstavbou komunikace R49 z Holešova do Fryštáku 
dojde k výkupu některých částí farních pozemků na Dolní Vsi. 
Do pokladny by tak měla přijít částka kolem 25. tisíc korun. 
    *** 
Na účet „ konto staříček“ přišlo do poloviny listopadu celkem 292 tisíc 
korun. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli na dobrou věc… 

                                                  - pn - 
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                                      VÍKENDOVÁ AKCE SPOLČA V OCHOZU U BRNA  
 Od pátku  9. 11  do neděle 11.11 jelo naše mladší spolčo na 
víkendovou akci do Ochozu u Brna. Vyjeli  jsme z DISU a jako 
doprovod s námi jel Kosmič, takže o zábavu bylo předem postaráno! 
Cestou jsme se zastavili do salesiánského centra v Brně, kde jsme 
měli možnost vyzkoušet super horolezeckou stěnu. Potom jsme jeli 
do Ochozu, kde jsme se ubytovali na místní faře. Hned první den 
jsme se podívali na zajímavý díl Exitu 316, a potom jsme si zahráli 
pár skvělých her. V sobotu jsme si vyzkoušeli chození po laně a taky 
si zahráli turistický golf (který se nakonec změnil spíš v kopanou☺) a 
celá cesta vedla ke krásným jeskyním. I když jsme přišli až za tmy a 
trochu sněžilo, bylo to opravdu skvělé. Podívali jsme se po okolí, a 
pak jsme šli i dovnitř jeskyně. Vyzkoušeli jsme si prolézt malým 
otvorem a taky lézt do hloubky ve skále po žebříku. Nakonec jsme si 
sedli k ohništi a dali si večeři. Potom jsme se celí špinaví vrátili zpátky 
na faru. Večer nás čekal další díl Exitu a nakonec taky Tom a Jerry (u 
kterého ale postupně všichni usnuli…☺). V neděli ráno jsme pouklízeli 
a  prodiskutovali, jak se nám akce líbila. Nakonec jsme šli na mši 
svatou do krásného místního kostela, a pak se vydali na cestu domů. 
Akce byla moc pěkně nachystaná a velice se vydařila i přesto, že 
počasí nás trošku potrápilo…Proto se už moc těšíme na nějaký další 
výlet, ale hlavně i na naše další setkávání.                                           

- Terka Görigová – 
     Ž I V Ý  B E T L É M   2007                        
Město Fryšták a farnost sv. Mikuláše Vás srdečně zvou na setkání lidí 
se srdcem otevřeným dokořán a radujících se z narození Vykupitele 
                ŽIVÝ BETLÉM - ÚTERÝ 25. PROSINCE VE 14:00  
                  NA NÁMĚSTÍ VE FRYŠTÁKU 
Na programu bude herecky ztvárněný  
evangelijní příběh o narození Ježíška  
v Betlémě, doprovázený pásmem  
vánočních písní a koled, zakončený  
charitativní vánoční sbírkou.  
 
 
 
 
 

 
 
        Děti se mohou těšit na živá zvířátka, 

     Tři králové ve Fryštáku               která budou v betlémské stáji      
                                                        Srdečně zvou organizátoři. 
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D U C H O V N Í   S L O V O 
Zdravím Vás začátkem adventu a  
nového Liturgického roku. 
Uvědomuji si, kolik je ve mně  
netrpělivého čekání na něco co se stane, nebo naopak  
nestane, že se něco změní ve mně či v  
druhých, že… 
S nastávajícím adventem přichází pozvání, abychom svá 
očekávání a hledání zaměřili na Někoho, na Toho, kdo chce 
přijít, kdo je přítomen i v mém očekávání, kdo čeká, že ho 
znovu zahlédneme. 
Mariin advent určitě nebyl bezstarostný a bezproblémový, ale 
vše mělo jediný  Střed. K tomuto Středu vesmíru i svého života 
se máme přibližovat a setkat se s ním. 
Toto přibližování a setkání se děje nejrozmanitějšími způsoby. 
Ať ve stromu života, kdy si uvědomíme, že Ježíš je pravý 
Pokoj, tak v tichu žití, kdy se nám podaří navázat hlubší a delší 
dialog s Ním a uvědomíme si, že On je stále s námi ať na něho 
myslíme nebo ne. 
Bůh se stal člověkem, abychom ho hledali a nacházeli a dali se 
s ním do řeči, protože nám má co říct. 
Připravme se na Vánoce tím, že budeme přijímat Boží vůli 
v pokoře a radosti. 
Buď vůle Tvá, jak v nebi tak i na zemi. 
Požehnaný advent a radost z Hledaného, Očekávaného a 
Nalezeného přeje             
                              otec Mirek 
  CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
DNES O JÍDLE A PITÍ 
Dobré jídlo je bratrem dobrého pití  ( anglické) 
Nejez na sádlo, ale na sílu    ( lidové) 
Hlad naučil lidi připravovat nové pokrmy (Seneca) 
Kořalka proškrábne hrdlo a rozkutálí peníze (argentinské) 
Jíme proto, abychom žili, nežijeme proto abychom jedli  

( Sokrates) 
I malý člověk může mít na Silvestra velikou žízeň (…?...) 

Velké díky panu Františku Zálohovi za celoroční cyklus 
zajímavých citátů pro každou příležitost…. 
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                                             K A L E N D Á R I U M   P R O S I N E C  07 
  2.12. 1. neděle adventní 
  6.12. Památka sv. Mikuláše 
  7.12. Památka sv. Ambrože 
  8.12. Slavnost Neposkvrněného  

  početí Panny Marie 
  9.12. 2. neděle adventní 
13.12. Památka sv. Lucie 
14.12. Památka sv. Jana od Kříže 
16.12. 3. neděle adventní 
23.12. 4. neděle adventní 
24.12. Štědrý den 
25.12. Boží hod Vánoční 
26.12. Svátek sv. Štěpána 
27.12. Svátek sv. Jana, apoštola 
28.12. Svátek sv. Mláďátek 
30.12. Svátek sv. Rodiny 
31.12. Silvestr – konec občanského roku 
   K L U B  M A M I N E K   F R Y Š T Á K  
  4. 12.  –  Před mikulášská nadílka. 
11. 12.  –  Pozvání přijala paní Veronika Nedbalová, maminka, 
která má dítě v pěstounské péči. 
18. 12.  –  Vánoce jsou za dveřmi - povídání o prožívání 
nejkrásnějších svátků v roce. 
   V Á N O C E  2007  ( P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B ) 

23.12. neděle   8:00, 10:00 
Štědrý den  24.12. pondělí 16:00, 22:00   
Hod Boží   25.12. úterý   8:00, 10:00 
Sv. Štěpána 26.12. středa   8:00, 10:00 
   30:12. neděle        8:00, 10:00 
Silvestr  31.12. pondělí  16:00 
   kostel bude otevřen ve 23:00 
Nový rok  1.1. 2008 úterý   8:00, 10:00 
   V Á N O Č N Í   K U L T U R A  V  N A Š E M  K O S T E L E 
2.12. neděle –   15:30 adventní koncert ZUŠ Morava 
21.12. pátek –   19:00 koncert duchovní hudby 
25.12. úterý –    14:00 Živý Betlém 
26.12. středa –  15:00 koncert Prameny a Pramének 
30.12. neděle –  15:00 koncert fryštáckých schol a sboru 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KŘÍŽOVKA  NA  PROSINEC 

 
Vodorovně: A. jihočeský textilní podnik, přesně – B. čistící prášek, I. díl tajenky, 
slovensky „zeď „, - C. větná spojka, známý šachista, Kainův bratr, citoslovce 
pochopení, pokolení – D. tmavá část dne, planetka, společenská hra, tisková 
agentura Nigérie, citoslovce pochopení – E. řeka v Rusku, měna USA, obyvatel 
Asie, ledovcový kotel – F. struma, německy „mléko“, těžké kladivo, útok –  
G. mravní charakter, římsky 514, německy „ kdysi“, doupata – H. obilí k setí, 
filipínské město, mastné kyseliny – I. II. díl tajenky. 
Svisle: 1. III. díl tajenky – 2. pobídka, heslo – 3. jeden z rodičů, značka hliníku, 
Okresní správa silnic ( zkr.) – 4. maďarské město, číslovka – 5. tělovědec, 
pakostnice – 6. násep, tajemný nápoj se zvláštními účinky – 7. vrch u Bělehradu, 
vyrobené litím – 8. hromadné získávání, spěch – 9. ženské jméno, ostrov bývalé 
Jugoslávie – 10. obr, město na Šalamounových ostrovech – 11. SPZ okresu 
Olomouc, lovec (hovorově) – 12. jízdní vojín (zastarale), římsky 1051 – 13. jméno 
Komenského, druh zábavy – 14. namáhavá cesta, SPZ okresu Klatovy, části vozů – 
15. kout, řeka ve Švýcarsku – 16. IV. díl tajenky. 
Nápověda: D. NTS, G. Vorm, 9. Hvar, 10. Aola 
Tajenka z minula : lépe je nemocem předcházet než je léčit. 

připravil František Záloha 
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