
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 K Ř Í Ž O V K A   N A   L E D E N 

 
 
Vodorovně: A. Omladina, pivovarský polotovar, šlechtěné železo – B. Římsky 
994, I. DÍL TAJENKY, známý šachový velmistr – C. Jiráskovo jméno, francouzsky 
„kočka“, Adolf, dívčí jméno – D. Nedoplatek, náš bývalý herec, e-maily, čínské 
město – E. Afroasiat, zkr. bývalé cestovní kanceláře mládeže, ukazovací zájmeno, 
vidiny ve spánku, popravčí – F. Seveřan, výtvor malíře, korálové útesy, německá 
řeka – G. Jméno zpěváka Mládka, mládě vepře, naše televizní společnost, ženské 
jméno – H. II. DÍL TAJENKY. 
Svisle: 1. Velcí ještěři, 2. Jihoamerický stát, hrob – 3. Mužské jméno, turecká 
řeka – 4. Jas, město v Německu – 5. Zkr. tiskové agentury Súdánu, římsky 95, 
SPZ Brněnska – 6. Město na Sachalinu, vzácná tekutina – 7. Tělní tkáň, nevelký – 
8. Pohybovat se vzduchem, půda – 9. Ženské jméno, zesílený zápor – 10. Autor 
knihy Němá barikáda, rusky „stůl“ – 11. Anglicky „dub“, právě vyrobená – 12. 
Otázka sázkařů, ypsilony, zkr. letecké společnosti Chile – 13. Vězeňská místnost, 
místo u Prahy – 14. Mravovědec, jméno Chačaturjana – 15. Silný provaz, město 
nad Vltavou – 16. Mrtvý jazyk 
Nápověda: C. Chat, 5. ONS, 11. Oak, 12. LAN 
Tajenka z minula: …všechny jsou na heslo. 
                                                                               připravil František Záloha 
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FARNÍČEK PŘEJE V NOVÉM ROCE VŠEM 
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POMOCI BOŽÍ  

FRYŠTÁCKÝ  ŽIVÝ  BETLÉM 2008 



 
 
 
 
 
 
 
V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 
slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže je 
květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská, 
ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec je modlitbou 
krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je 
též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 
nechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. Přesto 
co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence 
už mnohé vyprosila. 
 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 
famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 
Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 
ji připravovali. 
 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 
biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 
Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 
potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 
vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 
svou láskou je Světlo pro každého člověka. 
 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 
Marii. 
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D U C H O V N Í   S L O V O 

Vše dobré do nového roku.  
Milí farníci, co jiného vám přát do 
roku 2009. Jsem v naší fryštácké 
farnosti už víc než 3 roky. 
Vybavuji si vaše tváře, vás, kteří 
přicházíte převážně na „ranní“, ale 
i ty, kteří si vybírají za tu „svou“ 
mši sv. tzv. „hrubou“. Na „ranní 
přicházíte převážně ti středního a 
staršího věku. Děti máte už 
většinou odrostlé a můžete využít 
toho, že vám nikdo neříká: mami,  

tati, kam tak ráno spěcháte? Sami si určíte, kde chcete být v neděli 
dopoledne. Každý časem pozná, že pravidelnost, systém, je pro život 
rodiny velmi dobrá věc. 
Na „hrubou“ přicházejí většinou rodiny s dětmi a 10 minut před 
začátkem mše svaté je kostel ještě liduprázdný. Nelze se tomu divit. 
Jen ten, kdo nemá děti, si neuvědomí, co za „šrumec“ je v rodinách 
s malými dětmi a jak náročné je vypravit děti v pohodě na mši 
svatou. Je dobré a správné, když se do přípravy zapojí nejenom 
maminka, ale i taťka, aby příchod byl načas. 
Jsem rád za každého člověka, ať staršího, či maličkého za Vás, kteří 
přicházíte v neděli, ale i přes týden.  
Chválíte Pána a vyznáváte svou víru. 
Děkuji všem, kdo v minulém roce jakýmkoliv způsobem prospěli naší 
farnosti. Vážím si toho – největší odměnou je požehnání Boží. 
Ať skrze Něho a s Ním a v Něm prožíváme rok 2009 společně 
v důvěře a radosti. 

                                         To Vám přeje        
        otec Miroslav   

 
  CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
DNES O JÍDLE A PITÍ 
I nejlepší jídlo se časem přejí… lidové 
Kdo pije nemyslí, kdo myslí, nepije… lidové 
Koho kaše spálila i huspeninu fouká… lidové 
Kde se dobře vaří, tam se rychle tloustne…. 
Půst nezabijí, obžerství ano… ruské 
Jak se ubránit opilosti ? Pohledem na opilce… čínské 
Když spotřeba alkoholu stoupá, opilci klesají… 
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                                           K A L E N D Á R I U M   L E D E N   2 0 0 9 
 1.1.      Slavnost Panny Marie, Matky Boží 
 2.1.      Památka svatého Basila Velikého a Řehoře Naziánského 
4.1.  2. neděle vánoční 
6.1.  Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů 

11.1.  Křest Páně 
17.1.  Památka svatého Antonína, opata 
18.1.  2. neděle v mezidobí 
24.1.  Památka svatého Františka Saleského 
25.1.  3. neděle v mezidobí 
26.1.  Památka svatých Timoteje a Tita 
28.1.  Památka svatého Tomáše Akvinského 
31.1.  Památka svatého Jana Boska 

1.2. 4. neděle v mezidobí 
                             Svatý Don Bosko na obraze v našem kostele 
 D Ů L E Ž I T É   U P O Z O R N Ě N Í 
Farníček se na Vás obrací s velkou prosbou.  
Byli jsme upozorněni, že v poslední době dochází k vykrádání 
pokladničky, která je vzadu v kostele. K těmto krádežím dochází 
především v neděli v době mezi bohoslužbami. V kostele se údajně 
pohybují lidé, kteří využívají situace, kdy farníci odejdou z ranní mše 
svaté a poté rychle vyberou peníze z pokladničky a odejdou. Pokud 
byste si něčeho nebo někoho podezřelého všimnuli, oznamte to 
prosím otci Mirkovi nebo panu kostelníkovi. Ekonomická rada 
rozhodla, že se pokusí upravit pokladničku tak, aby se do ní shora 
nebylo možné dostat. Další možností je, že větší částky (které do 
pokladničky vhazujete za knížky) odevzdáte přímo otci Mirkovi nebo 
panu Košákovi. Věříme, že toto opatření pochopíte – není totiž důvod, 
proč by se z Vašich darů na kostel měl obohacovat někdo nepoctivý. 
                                                                                Váš Farníček  
   D I S Á C K Ý    P L E S   2 0 0 9 

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO VE FRYŠTÁKU VÁS SRDEČNĚ ZVE 
NA 9. DISÁCKÝ PLES V SOBOTU 17. LEDNA 2009  
                                           OD 19.30 V SÁLE DISU 

 

                                     HRAJÍ - MIREČKOVI SEKERÁŠÉ 

                                            REZERVACE  VSTUPENEK V RECEPCI DISU NEBO  
                         ���� 577 911 065 DO 14. 1. 2009 

VSTUPNÉ 80,- KČ - POČET VSTUPENEK JE OMEZEN 
PŘIPRAVENA JE BOHATÁ TOMBOLA A TRADIČNÍ OBČERSTVENÍ 

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ POŘADATELÉ 
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DOKONČENÍ  
A ráno… znovu... šifry, běhání, zavázané oči, běhání, lanové aktivity, 
klouzání po ledu a DIS - pro tuto chvíli to nejkrásnější místo na světě! 
Ale to ještě nebylo všechno! Na vchodových dveřích nás čekal krutý 
fórek organizátorů (tady bych uplatnila 4. bod ze zvacího dopisu…). 
Bohužel to mysleli vážně. Fryšták postihla ekonomická krize, a tudíž 
potřebuje na stavbu nových domů materiál. Vzali jsme cihly a statečně 
kráčeli do Horní Vsi, kde nám jedna z pořádajících oznámila, že se 
situace změnila, a řekla nám, kam si je můžeme dát (při jarním sekání 
je tu nejspíš najdeme). Pak jsme ještě prolezli hornoveskými trubkami 
a bylo nám oznámeno, že MI08 je naše! 
Po návratu nastalo slavnostní vyhlášení, úžasná večeře (velké díky 
paním kuchařkám), přivítání nového roku a novoroční diskotéka. 
Takže shrnutí: zima nám všem byla, hlad jsme měli, ospalí jsme byli, o 
4. bodu nejspíš snil každý účastník letošního Silvestra… Ale to nic 
nemění na tom, že to byla skutečně jedna z nejlepších a akcí, na kterou 
nikdy v životě nezapomenu! Děkuji všem organizátorům i účastníkům! 
Byli jste skvělí! A já jsem moc ráda, že jsem byla při tom!                                                                  
                                                                                 

Terka Görigová 
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PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍ HUDBY    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alespoň symbolicky se dvěma fotografiemi vracíme k jedné vydařené 
předvánoční akci v našem farním kostele. 
Někteří z Vás měli možnost vidět a slyšet vynikající mladé umělce  
houslistku Annu Veverkovou, varhaníka Jana Gottwalda  
a violoncellistu Jana Žďárského na koncertě komorní hudby. 
Všichni jsou i přes své mládí známí po celé Evropě a často koncertují 
v zahraniční. Škoda jen, že se ve Fryštáku na jejich vystoupení sešlo 
pouze několik lidí. To není pro naše město ani farnost moc dobrá 
vizitka. Naštěstí to na jejich výkonu nebylo nijak znát, že hrají pro 
skoro prázdný kostel. Jedinou omluvou snad může být fakt, že 
koncert se konal v pátek večer 19. prosince a někteří z Vás si kvůli 
předvánočnímu shonu neudělali čas. A to je škoda….              – pn – 
 
   O H L É D N U T Í   Z A   A D V E N T E M    
Tuto neděli končí vánoční doba, na kterou se děti připravovaly celý 
advent. Ve středu a pátek se před školním vyučováním zúčastnily 
ranní mše svaté, tzv. rorátů. Za každou účast na mši svaté si mohly 
ozdobit „nebe“ zlatou hvězdičkou. A že děti chodily poctivě, hvězdiček 
rychle přibývalo a obloha se rozzářila. Po rorátech děti společně 
posnídaly na faře čaj s pečivem či oblíbené koblihy nebo párky 
v rohlíku. Všechny si zaslouží velkou pochvalu za oběť, kterou 
přinesly ranním vstáváním. Poděkování patří také maminkám, 
babičkám a tetám, které s přípravou ranních snídaní pomáhaly a otci 
Mirkovi, který všechny vždy rád na faře uvítal.  
Dokonce jsme zaznamenaly návrh, aby se roráty zavedly také před 
velikonocemi v postní době. Už se těšíme na další adventní setkání na 
konci roku 2009.                                                         katechetky 
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ŽIVÝ BETLÉM POTŘETÍ 
Na Hod Boží Vánoční (25.12.2008) odpoledne se fryštácké náměstí 
opět zaplnilo stovkami lidí. 
Přišli stejně jako v předchozích dvou letech podpořit svou účastí 
tradiční (už třetí ročník) Živého Betléma. 
Také tentokrát na ně čekala symbolická Betlémská stáj a v ní „Svatá 
rodina“ a desítky účinkujících, představující obyvatele biblického 
Betléma. Nechyběl ani početný sbor andělů, kapela a zvířátka. 
Úderem 14 hodiny se vydal od kostela pestrý průvod všech 
jmenovaných (přidali se i uniformovaní fryštáčtí hasiči) za zvuků 
Kašavské Gajdošské muziky a známé koledy Nesem Vám noviny 
směrem k zaplněnému náměstí. 
Tady si všichni společně připomenuli příběh o narození Ježíše Krista. 
Farnost i fryštácká radnice by touto cestou ráda poděkovala všem 
organizátorům a účinkujícím za jejich oběť. Připravit vše v průběhu 
vánočních svátků jistě nebylo nic lehkého. Děkujeme také všem, kteří 
přispěli svými finančními dary na dobrou věc. 
Jak jistě víte letos vybrané prostředky (16 tisíc korun) putují Nadaci 
na ochranu nenarozeného života. 
Je dobře, že tradice Živého Betléma už zapustila ve Fryštáku kořeny. 
Samozřejmě, že ji chceme udržet i v dalších letech a uvítáme Vaše 
nápady, jak tuto akci vylepšit a zpestřit …                               - pn – 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 průvod s Kašavskými gajdoši     schola a doprovodná kapela  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
         
      letošní „Svatá rodina“          u fryštáckého Živého Betléma        
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FOTOSERIÁL - Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 
Jak už jsme dříve avizovali, v dnešním čísle Farníčku si můžete 
prohlédnout velmi vzácnou fotografii, kterou věnoval do farního 
archivu pan Oldřich Končák. Jedná se o vůbec nejstarší známou 
fotografii fryštáckých ministrantů. Tento exemplář je o to vzácnější, 
že pochází až z USA, od známého fryštáckého rodáka Franka A. 
Koncaka (1919 – 1997), který na fotku připsal i své věnování. Spolu 
s ministranty je na fotografii i „Staříček“ P. Ignác Stuchlý a také 
několik kluků – oratoriánů z Fryštáku a okolí. Fotografie byla pořízena 
zřejmě na dvoře salesiánského ústavu, někdy v letech 1932 – 1933, 
nejpozději však v roce 1934. O stáří fotografie svědčí i to, že 
„Staříček“ má ještě poměrně hodně vlasů. Díky ochotným 
pamětníkům panu Zezulkovi a panu Pálkovi (také je jedním z kluků 
na fotografii) se podařilo určit všechny ministranty i oratoriány. Ne 
všechny ale bylo možné určit přesně a spolehlivě. Pokud by někdo 
mohl doplnit, popř. upřesnit jména ministrantů, budeme mu velmi 
vděčni. Na závěr bych ještě jednou velmi rád poděkoval všem, kteří 
se podíleli na vzniku tohoto dílu fotoseriálu: panu Oldřichu Končákovi, 
panu Ing. Vladimíru Kopřivovi, salesiánovi z DISu, a pamětníkům 
panu Vojtěchu Zezulkovi a panu Josefu Pálkovi.                      – vn - 
Horní řada – zleva: 
 1. Zbořil (z Vítové)    
 2. Juránek  
 3. František (Frank) Končák  
 4. Ruda Chudárek  
 5. Josef Uncajtík (ročník 1920)  
 6. Karel Ševeček  
 7. Adolf Svinka  
 8. Franta Fišer  
 9. Zbořil (z Vítové) 
Dolní řada – zleva: 

 1. František Hlaváč (koadjutor) 
 2. Vilém Ševčík? (z Lukovského)  
 3. Bohumil Bačůvka  
 4. Tonda Ševčík (z Lukovského)  
 5. Olin Kojecký  
 6. P. Ignác Stuchlý  
 7. Bohumil Odstrčilík  
 8. Laďa Bardoděj  
 9. Emil Plšek  
10. Josef Pálka  
11. Chudárek? (syn malíře Karla Chudárka)  
12. Bedřich Metela 
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FOTOSERIÁL Z DĚJIN FARNOSTI                               
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VELKÉ VZORCE MAJÍ VŽDYCKY PRAVDU  
Posvátné rituály a posvátná slova umísťovala život do širší 
perspektivy, do většího rámce, takže příroda, krása, utrpení, práce, 
sexualita, obyčejný denní ruch byly vnímány jako věci s 
transcendentním významem. V podstatě dávaly životu smysl, a právě 
to je věc, bez které duch nemůže žít. Nebe a země musí být 
propojeny, jinak se tento svět nikdy nestane domovem.Toto 
propojení, tato integrace je nutný lidský a duchovní úkol. 
Při svém zkoumání  iniciačních rituálů v mnoha kulturách jsem nalezl 
pět stálých lekcí udělovaných iniciovanému.Tyto lekce jsou určeny k 
tomu, aby oddělily iniciované od jejich připoutání k představě o tom, 
kým jsou, a připoutaly je k tomu, kým jsou doopravdy. Typickým 
výrazem pro toto nové já je cosi jako Boží syn nebo prostě jednoduše 
muž! Chlapec do té doby ve skutečnosti nebyl mužem. Do mužství byl 
iniciován poté, co našel svůj zdroj, své ocenění, svůj důvod pro 
existenci, svůj základ v existenci - řekli bychom: své místo ve 
vesmíru. Dosud byl považován za chlapce, za nejsoucího, za ducha 
nebo za hladového ducha. Ne každý rituál obsahoval všech pět 
uvedených lekcí a určitě nebyly vyjadřovány týmiž slovy, nicméně 
celý proces se pokoušel předat alespoň pět pravd o povaze vesmíru a 
o mužově místě v něm. Celý ten proces, kterému říkáme iniciace, 
nějakým způsobem umožnil muži, aby se těchto 5 základních pravd 
provždy stalo 5 základními lekcemi iniciace: 
ŽIVOT JE TVRDÝ -  NEJSI AŽ TAK DŮLEŽITÝ - VE TVÉM ŽIVOTĚ NEJDE O TEBE  

NEMÁŠ TO PEVNĚ V RUKOU – ZEMŘEŠ… 
Možná budete šokováni zdánlivou negativní povahou těchto pěti 
pravd, což podle všeho naznačuje, nakolik jsme ztratili kontakt s 
tradicí, a to včetně těch z nás, kteří se považují za konzervativní! V 
tomto historickém bodě musíme provést zásadní chirurgický zákrok: 
odříznout se od závislosti, odříznout se od omezeného pohledu na 
sebe sama, odříznout se od autonomního ega, odříznout se od 
zabezpečenosti chlapectví a téměř násilím být protlačeni k 
zodpovědnému mužství. To se bude západním lidem zdát negativní a 
náročné. Nic z toho není snadná práce, zvlášť když už jsme se s 
těmito iluzemi tolik ztotožnili a jsme na nich závislí. 
Iniciace se snažila zařídit, aby nejhlubším kritériem kultury byla 
moudrost a ne peníze, úspěch a moc. Dnešní skupiny většinou 
představují konformní nevědomé uvažování, zatímco moudré 
osobnosti jsou zatlačovány na okraj, kde je není slyšet. Můžeme to 
hodně zlepšit, ale cesta nahoru vede nejdřív ze všeho dolů. 
 
          Z knihy Richarda Rohra – Adamův návrat vybral Libor Kučera 
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1) Možná Ti bude zima,  

2) budeš mít hlad,  

3) bude se ti chtít spát,  

4) možná budeš chtít zmlátit organizátory a vrátit se k mamince, 

5) ale BUDEŠ PŘI TOM! 

Takto zněla jedna věta z našeho zvacího dopisu. Jak známe naše milé 
starší kamarády, kteří Silvestr již tradičně pořádají, necítili jsme se 
nijak zaskočení. Překvapení se dostavilo až o týden později, kdy jsme 
na našich webových stránkách spolu s užitečnými věcmi, jako jsou 
třeba plavky, uviděli jednu neméně užitečnou věc, kterou si máme 
přivést: cihlu. Během následujících dní se v naší diskuzi žhavě 
spekulovalo o tom, k čemu ji asi budeme potřebovat. Naše 
přemýšlení nám navíc zpříjemnilo 6 šifer, na kterých jsme měli 
vyzkoušet své schopnosti. 

Konečně nastal ten dlouho očekávaný den a my jsme po dlouhé době 
uviděli své kamarády z různých měst ČR a samozřejmě také pár 
nových tváří. Ihned při slavnostním zahájení nás čekalo první 
překvapení - rozhovor s naším panem prezidentem Václavem 
Klausem; a pozor: skutečně se nejednalo o nějakého laciného 
imitátora! Mohli jsme mu telefonicky položit pár otázek a dokonce 
jsme měli tu čest slyšet koledu v jeho podání. 

Po slavnostních ceremoniálech a 
posledních tónech naší silvestrovské 
hymny přišlo losování do skupinek, ve 
kterých jsme během dalšího dne plnili 
úkoly. Další den po úvodní hře, když jsme 
přišli k obědu a mysleli si, že tu 
náročnější část dne máme za sebou, nás 
čekalo milé překvapení: „Nachystejte si 
vše, co myslíte, že je důležité, vyrážíte k 
cíli zakroužkovanému na vaší mapě…“ A 
tak jsme vyrazili. Někteří autobusem, 
někteří stopem a my pěšky. Následovalo 
celodenní putování po Zlíně a šifrování 
špičkově připravených šifer, které vždy 
vedly k dalšímu stanovišti. Na konci naší  

poutě nás čekala teploučká základní škola na Jižních Svazích s večeří, 
pohádka na dobrou noc a konečně náš milovaný spacák…(dok.str.10) 
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                                                                         Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 
                                       KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU    (14. ČÁST) 

Po odchodu P. Kašpara Michny (1879), o němž 
jste se mohli dočíst v prosincovém čísle 
Farníčku, byla fryštácká fara stavebně upravena, 
zrekonstruována a to včetně hospodářských 
stavení. Po P. Michnovi nastoupil na fryštáckou 
faru rodák z Ivanovic P. Karel Vymazal. Do 
Fryštáku přišel ze Slušovic. Brzy potom, co se P. 
Vymazal stal fryštáckým farářem, byl také 
jmenován děkanem vizovického děkanátu.  

P. Drábek o tomto knězi napsal: Byl milovníkem zpěvu, i v pokročilém 
věku rád si zazpíval národní písně, sám sebe doprovázeje hrou na 
harfu. Při cestě ze Štípy v kopci u Lešné nešťastné upadl a dne 27. 
května 1882 zemřel. 

 
 
 
 
 
 
 
Ve stejném roce byl ve Fryštáku ustanoven farářem P. Jan Perútka, 
rodák z Kelče, který předtím působil jako farář ve Starém Jičíně. Jak 
dokládají prameny, během více než desetiletého působení tohoto 
faráře, došlo patrně k výraznému oživení kulturně – náboženského 
života ve Fryštáku. Už v roce 1883 byl založen katolický pěvecko – 
čtenářský spolek Svornost, který sdružoval především fryštáckou 
inteligenci. První předsedou spolku se stal farář P. Perútka. Spolek, 
který měl v roce 1884 již 67 členů, shromažďoval knihy a časopisy a 
pořádal různé kulturní akce. O tomto spolku lze říci, že byl během 80. 
let 19. stol. jedním z hlavních aktérů společenského života ve 
Fryštáku. Zřejmě z podnětu lidových misií, které se ve farnosti konaly 
v roce 1886, byla také založena dvě nová bratrstva: Bratrstvo 
božského srdce Páně a Bratrstvo božského srdce Panny Marie. Každé 
z těchto bratrstev mělo k roku 1897 celkem 300 členů!  
Na P. Perútku vzpomíná v knize „Městečko Fryšták“ i prof. Ludvík 
Jadrníček: Oblíbený kněz tento, postavou malý, tlustý, povahou tichý, 
dobrosrdečný, přívětivý, chodil každodenně do společnosti 
k Jehličkům, kde se rád zasmál, když vykládal p. Karas nebo Bělák 
nějakou veselou historku. Za působení tohoto faráře byl také nově 
vymalován kostel.  P. Perútka zemřel náhle v noci 13. července 1893.  
                                                           pokračování příště      – vn - 
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VELKÉ VZORCE MAJÍ VŽDYCKY PRAVDU  
Posvátné rituály a posvátná slova umísťovala život do širší 
perspektivy, do většího rámce, takže příroda, krása, utrpení, práce, 
sexualita, obyčejný denní ruch byly vnímány jako věci s 
transcendentním významem. V podstatě dávaly životu smysl, a právě 
to je věc, bez které duch nemůže žít. Nebe a země musí být 
propojeny, jinak se tento svět nikdy nestane domovem.Toto 
propojení, tato integrace je nutný lidský a duchovní úkol. 
Při svém zkoumání  iniciačních rituálů v mnoha kulturách jsem nalezl 
pět stálých lekcí udělovaných iniciovanému.Tyto lekce jsou určeny k 
tomu, aby oddělily iniciované od jejich připoutání k představě o tom, 
kým jsou, a připoutaly je k tomu, kým jsou doopravdy. Typickým 
výrazem pro toto nové já je cosi jako Boží syn nebo prostě jednoduše 
muž! Chlapec do té doby ve skutečnosti nebyl mužem. Do mužství byl 
iniciován poté, co našel svůj zdroj, své ocenění, svůj důvod pro 
existenci, svůj základ v existenci - řekli bychom: své místo ve 
vesmíru. Dosud byl považován za chlapce, za nejsoucího, za ducha 
nebo za hladového ducha. Ne každý rituál obsahoval všech pět 
uvedených lekcí a určitě nebyly vyjadřovány týmiž slovy, nicméně 
celý proces se pokoušel předat alespoň pět pravd o povaze vesmíru a 
o mužově místě v něm. Celý ten proces, kterému říkáme iniciace, 
nějakým způsobem umožnil muži, aby se těchto 5 základních pravd 
provždy stalo 5 základními lekcemi iniciace: 
ŽIVOT JE TVRDÝ -  NEJSI AŽ TAK DŮLEŽITÝ - VE TVÉM ŽIVOTĚ NEJDE O TEBE  

NEMÁŠ TO PEVNĚ V RUKOU – ZEMŘEŠ… 
Možná budete šokováni zdánlivou negativní povahou těchto pěti 
pravd, což podle všeho naznačuje, nakolik jsme ztratili kontakt s 
tradicí, a to včetně těch z nás, kteří se považují za konzervativní! V 
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hodně zlepšit, ale cesta nahoru vede nejdřív ze všeho dolů. 
 
          Z knihy Richarda Rohra – Adamův návrat vybral Libor Kučera 
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ŽIVÝ BETLÉM POTŘETÍ 
Na Hod Boží Vánoční (25.12.2008) odpoledne se fryštácké náměstí 
opět zaplnilo stovkami lidí. 
Přišli stejně jako v předchozích dvou letech podpořit svou účastí 
tradiční (už třetí ročník) Živého Betléma. 
Také tentokrát na ně čekala symbolická Betlémská stáj a v ní „Svatá 
rodina“ a desítky účinkujících, představující obyvatele biblického 
Betléma. Nechyběl ani početný sbor andělů, kapela a zvířátka. 
Úderem 14 hodiny se vydal od kostela pestrý průvod všech 
jmenovaných (přidali se i uniformovaní fryštáčtí hasiči) za zvuků 
Kašavské Gajdošské muziky a známé koledy Nesem Vám noviny 
směrem k zaplněnému náměstí. 
Tady si všichni společně připomenuli příběh o narození Ježíše Krista. 
Farnost i fryštácká radnice by touto cestou ráda poděkovala všem 
organizátorům a účinkujícím za jejich oběť. Připravit vše v průběhu 
vánočních svátků jistě nebylo nic lehkého. Děkujeme také všem, kteří 
přispěli svými finančními dary na dobrou věc. 
Jak jistě víte letos vybrané prostředky (16 tisíc korun) putují Nadaci 
na ochranu nenarozeného života. 
Je dobře, že tradice Živého Betléma už zapustila ve Fryštáku kořeny. 
Samozřejmě, že ji chceme udržet i v dalších letech a uvítáme Vaše 
nápady, jak tuto akci vylepšit a zpestřit …                               - pn – 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 průvod s Kašavskými gajdoši     schola a doprovodná kapela  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
         
      letošní „Svatá rodina“          u fryštáckého Živého Betléma        
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FOTOSERIÁL - Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 
Jak už jsme dříve avizovali, v dnešním čísle Farníčku si můžete 
prohlédnout velmi vzácnou fotografii, kterou věnoval do farního 
archivu pan Oldřich Končák. Jedná se o vůbec nejstarší známou 
fotografii fryštáckých ministrantů. Tento exemplář je o to vzácnější, 
že pochází až z USA, od známého fryštáckého rodáka Franka A. 
Koncaka (1919 – 1997), který na fotku připsal i své věnování. Spolu 
s ministranty je na fotografii i „Staříček“ P. Ignác Stuchlý a také 
několik kluků – oratoriánů z Fryštáku a okolí. Fotografie byla pořízena 
zřejmě na dvoře salesiánského ústavu, někdy v letech 1932 – 1933, 
nejpozději však v roce 1934. O stáří fotografie svědčí i to, že 
„Staříček“ má ještě poměrně hodně vlasů. Díky ochotným 
pamětníkům panu Zezulkovi a panu Pálkovi (také je jedním z kluků 
na fotografii) se podařilo určit všechny ministranty i oratoriány. Ne 
všechny ale bylo možné určit přesně a spolehlivě. Pokud by někdo 
mohl doplnit, popř. upřesnit jména ministrantů, budeme mu velmi 
vděčni. Na závěr bych ještě jednou velmi rád poděkoval všem, kteří 
se podíleli na vzniku tohoto dílu fotoseriálu: panu Oldřichu Končákovi, 
panu Ing. Vladimíru Kopřivovi, salesiánovi z DISu, a pamětníkům 
panu Vojtěchu Zezulkovi a panu Josefu Pálkovi.                      – vn - 
Horní řada – zleva: 
 1. Zbořil (z Vítové)    
 2. Juránek  
 3. František (Frank) Končák  
 4. Ruda Chudárek  
 5. Josef Uncajtík (ročník 1920)  
 6. Karel Ševeček  
 7. Adolf Svinka  
 8. Franta Fišer  
 9. Zbořil (z Vítové) 
Dolní řada – zleva: 

 1. František Hlaváč (koadjutor) 
 2. Vilém Ševčík? (z Lukovského)  
 3. Bohumil Bačůvka  
 4. Tonda Ševčík (z Lukovského)  
 5. Olin Kojecký  
 6. P. Ignác Stuchlý  
 7. Bohumil Odstrčilík  
 8. Laďa Bardoděj  
 9. Emil Plšek  
10. Josef Pálka  
11. Chudárek? (syn malíře Karla Chudárka)  
12. Bedřich Metela 
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DOKONČENÍ  
A ráno… znovu... šifry, běhání, zavázané oči, běhání, lanové aktivity, 
klouzání po ledu a DIS - pro tuto chvíli to nejkrásnější místo na světě! 
Ale to ještě nebylo všechno! Na vchodových dveřích nás čekal krutý 
fórek organizátorů (tady bych uplatnila 4. bod ze zvacího dopisu…). 
Bohužel to mysleli vážně. Fryšták postihla ekonomická krize, a tudíž 
potřebuje na stavbu nových domů materiál. Vzali jsme cihly a statečně 
kráčeli do Horní Vsi, kde nám jedna z pořádajících oznámila, že se 
situace změnila, a řekla nám, kam si je můžeme dát (při jarním sekání 
je tu nejspíš najdeme). Pak jsme ještě prolezli hornoveskými trubkami 
a bylo nám oznámeno, že MI08 je naše! 
Po návratu nastalo slavnostní vyhlášení, úžasná večeře (velké díky 
paním kuchařkám), přivítání nového roku a novoroční diskotéka. 
Takže shrnutí: zima nám všem byla, hlad jsme měli, ospalí jsme byli, o 
4. bodu nejspíš snil každý účastník letošního Silvestra… Ale to nic 
nemění na tom, že to byla skutečně jedna z nejlepších a akcí, na kterou 
nikdy v životě nezapomenu! Děkuji všem organizátorům i účastníkům! 
Byli jste skvělí! A já jsem moc ráda, že jsem byla při tom!                                                                  
                                                                                 

Terka Görigová 
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PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍ HUDBY    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alespoň symbolicky se dvěma fotografiemi vracíme k jedné vydařené 
předvánoční akci v našem farním kostele. 
Někteří z Vás měli možnost vidět a slyšet vynikající mladé umělce  
houslistku Annu Veverkovou, varhaníka Jana Gottwalda  
a violoncellistu Jana Žďárského na koncertě komorní hudby. 
Všichni jsou i přes své mládí známí po celé Evropě a často koncertují 
v zahraniční. Škoda jen, že se ve Fryštáku na jejich vystoupení sešlo 
pouze několik lidí. To není pro naše město ani farnost moc dobrá 
vizitka. Naštěstí to na jejich výkonu nebylo nijak znát, že hrají pro 
skoro prázdný kostel. Jedinou omluvou snad může být fakt, že 
koncert se konal v pátek večer 19. prosince a někteří z Vás si kvůli 
předvánočnímu shonu neudělali čas. A to je škoda….              – pn – 
 
   O H L É D N U T Í   Z A   A D V E N T E M    
Tuto neděli končí vánoční doba, na kterou se děti připravovaly celý 
advent. Ve středu a pátek se před školním vyučováním zúčastnily 
ranní mše svaté, tzv. rorátů. Za každou účast na mši svaté si mohly 
ozdobit „nebe“ zlatou hvězdičkou. A že děti chodily poctivě, hvězdiček 
rychle přibývalo a obloha se rozzářila. Po rorátech děti společně 
posnídaly na faře čaj s pečivem či oblíbené koblihy nebo párky 
v rohlíku. Všechny si zaslouží velkou pochvalu za oběť, kterou 
přinesly ranním vstáváním. Poděkování patří také maminkám, 
babičkám a tetám, které s přípravou ranních snídaní pomáhaly a otci 
Mirkovi, který všechny vždy rád na faře uvítal.  
Dokonce jsme zaznamenaly návrh, aby se roráty zavedly také před 
velikonocemi v postní době. Už se těšíme na další adventní setkání na 
konci roku 2009.                                                         katechetky 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 
slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže je 
květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská, 
ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec je modlitbou 
krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je 
též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 
nechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. Přesto 
co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence 
už mnohé vyprosila. 
 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 
famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 
Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 
ji připravovali. 
 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 
biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 
Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 
potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 
vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 
svou láskou je Světlo pro každého člověka. 
 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 
Marii. 
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Vše dobré do nového roku.  
Milí farníci, co jiného vám přát do 
roku 2009. Jsem v naší fryštácké 
farnosti už víc než 3 roky. 
Vybavuji si vaše tváře, vás, kteří 
přicházíte převážně na „ranní“, ale 
i ty, kteří si vybírají za tu „svou“ 
mši sv. tzv. „hrubou“. Na „ranní 
přicházíte převážně ti středního a 
staršího věku. Děti máte už 
většinou odrostlé a můžete využít 
toho, že vám nikdo neříká: mami,  

tati, kam tak ráno spěcháte? Sami si určíte, kde chcete být v neděli 
dopoledne. Každý časem pozná, že pravidelnost, systém, je pro život 
rodiny velmi dobrá věc. 
Na „hrubou“ přicházejí většinou rodiny s dětmi a 10 minut před 
začátkem mše svaté je kostel ještě liduprázdný. Nelze se tomu divit. 
Jen ten, kdo nemá děti, si neuvědomí, co za „šrumec“ je v rodinách 
s malými dětmi a jak náročné je vypravit děti v pohodě na mši 
svatou. Je dobré a správné, když se do přípravy zapojí nejenom 
maminka, ale i taťka, aby příchod byl načas. 
Jsem rád za každého člověka, ať staršího, či maličkého za Vás, kteří 
přicházíte v neděli, ale i přes týden.  
Chválíte Pána a vyznáváte svou víru. 
Děkuji všem, kdo v minulém roce jakýmkoliv způsobem prospěli naší 
farnosti. Vážím si toho – největší odměnou je požehnání Boží. 
Ať skrze Něho a s Ním a v Něm prožíváme rok 2009 společně 
v důvěře a radosti. 

                                         To Vám přeje        
        otec Miroslav   

 
  CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
DNES O JÍDLE A PITÍ 
I nejlepší jídlo se časem přejí… lidové 
Kdo pije nemyslí, kdo myslí, nepije… lidové 
Koho kaše spálila i huspeninu fouká… lidové 
Kde se dobře vaří, tam se rychle tloustne…. 
Půst nezabijí, obžerství ano… ruské 
Jak se ubránit opilosti ? Pohledem na opilce… čínské 
Když spotřeba alkoholu stoupá, opilci klesají… 
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 1.1.      Slavnost Panny Marie, Matky Boží 
 2.1.      Památka svatého Basila Velikého a Řehoře Naziánského 
4.1.  2. neděle vánoční 
6.1.  Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů 

11.1.  Křest Páně 
17.1.  Památka svatého Antonína, opata 
18.1.  2. neděle v mezidobí 
24.1.  Památka svatého Františka Saleského 
25.1.  3. neděle v mezidobí 
26.1.  Památka svatých Timoteje a Tita 
28.1.  Památka svatého Tomáše Akvinského 
31.1.  Památka svatého Jana Boska 

1.2. 4. neděle v mezidobí 
                             Svatý Don Bosko na obraze v našem kostele 
 D Ů L E Ž I T É   U P O Z O R N Ě N Í 
Farníček se na Vás obrací s velkou prosbou.  
Byli jsme upozorněni, že v poslední době dochází k vykrádání 
pokladničky, která je vzadu v kostele. K těmto krádežím dochází 
především v neděli v době mezi bohoslužbami. V kostele se údajně 
pohybují lidé, kteří využívají situace, kdy farníci odejdou z ranní mše 
svaté a poté rychle vyberou peníze z pokladničky a odejdou. Pokud 
byste si něčeho nebo někoho podezřelého všimnuli, oznamte to 
prosím otci Mirkovi nebo panu kostelníkovi. Ekonomická rada 
rozhodla, že se pokusí upravit pokladničku tak, aby se do ní shora 
nebylo možné dostat. Další možností je, že větší částky (které do 
pokladničky vhazujete za knížky) odevzdáte přímo otci Mirkovi nebo 
panu Košákovi. Věříme, že toto opatření pochopíte – není totiž důvod, 
proč by se z Vašich darů na kostel měl obohacovat někdo nepoctivý. 
                                                                                Váš Farníček  
   D I S Á C K Ý    P L E S   2 0 0 9 

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO VE FRYŠTÁKU VÁS SRDEČNĚ ZVE 
NA 9. DISÁCKÝ PLES V SOBOTU 17. LEDNA 2009  
                                           OD 19.30 V SÁLE DISU 

 

                                     HRAJÍ - MIREČKOVI SEKERÁŠÉ 

                                            REZERVACE  VSTUPENEK V RECEPCI DISU NEBO  
                         ���� 577 911 065 DO 14. 1. 2009 

VSTUPNÉ 80,- KČ - POČET VSTUPENEK JE OMEZEN 
PŘIPRAVENA JE BOHATÁ TOMBOLA A TRADIČNÍ OBČERSTVENÍ 

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ POŘADATELÉ 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 K Ř Í Ž O V K A   N A   L E D E N 

 
 
Vodorovně: A. Omladina, pivovarský polotovar, šlechtěné železo – B. Římsky 
994, I. DÍL TAJENKY, známý šachový velmistr – C. Jiráskovo jméno, francouzsky 
„kočka“, Adolf, dívčí jméno – D. Nedoplatek, náš bývalý herec, e-maily, čínské 
město – E. Afroasiat, zkr. bývalé cestovní kanceláře mládeže, ukazovací zájmeno, 
vidiny ve spánku, popravčí – F. Seveřan, výtvor malíře, korálové útesy, německá 
řeka – G. Jméno zpěváka Mládka, mládě vepře, naše televizní společnost, ženské 
jméno – H. II. DÍL TAJENKY. 
Svisle: 1. Velcí ještěři, 2. Jihoamerický stát, hrob – 3. Mužské jméno, turecká 
řeka – 4. Jas, město v Německu – 5. Zkr. tiskové agentury Súdánu, římsky 95, 
SPZ Brněnska – 6. Město na Sachalinu, vzácná tekutina – 7. Tělní tkáň, nevelký – 
8. Pohybovat se vzduchem, půda – 9. Ženské jméno, zesílený zápor – 10. Autor 
knihy Němá barikáda, rusky „stůl“ – 11. Anglicky „dub“, právě vyrobená – 12. 
Otázka sázkařů, ypsilony, zkr. letecké společnosti Chile – 13. Vězeňská místnost, 
místo u Prahy – 14. Mravovědec, jméno Chačaturjana – 15. Silný provaz, město 
nad Vltavou – 16. Mrtvý jazyk 
Nápověda: C. Chat, 5. ONS, 11. Oak, 12. LAN 
Tajenka z minula: …všechny jsou na heslo. 
                                                                               připravil František Záloha 
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