
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 K Ř Í Ž O V K A   N A   L I S T O P A D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VODOROVNÉ: 
A. Ubránit se, příjemně – B. Římsky 151, volná příroda, zlý skřítek – C. Stěží , 
neposeda, značka osobního auta – D. Symetrála, větná spojka, obuv, dehet, 
klekání – E. Město v Iránu, I. díl tajenky, opak rubu – F. Jméno norských králů, 
sestra otce, druh květenství, předložka – G. Přívětivý, mužské jméno, předložka, 
město v Maďarsku, pásek (řidčeji) – H. Dívčí jméno, chmelový nápoj, střelivo –  
I. Prchavá kapalina, záplava, práce s rýčem – J. Vypaseně, nepohoda. 
SVISLE: 
1.Zkáza – 2.II. díl tajenky – 3. Rumunská řeka, na letní období – 4. Otoman, 
rekreační cestování – 5. Obchodní dům (zkr.), město ve Francii, žlutá barviva – 
6. Obyvatelstvo, ženské jméno, MPZ Polska – 7. Druh pepře, ženské jméno, 
americký spisovatel – 8. Španělsky „býk“, plisovat (krejčí) – 9. Konto, doleva – 
10. Vzorec boridu titanu, obyvatel Aše, římská bohyně úrody – 11. Bosenská 
řeka, strnutí šíje, chemická značka hliníku – 12. Popěvek, námět, kostkovaný 
vzorec -13. Tichomořský ostrov, bydlení – 14. Chlapecké jméno, dřina –  
15. III. díl tajenky – 16. Výstřední žertovný kousek. 
Nápověda: E. Din, 5. Anet, 10. TiB, 13. Nauru 

Tajenka z minulého čísla: hola zase škola volá.          Připravil: Fr.Záloha 
F A R N Í Č E K – ZPRAVODAJ  FARNOSTI SV. MIKULÁŠE  VE FRYŠTÁKU 
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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 

Milí farníci, srdečně Vás pozdravuji a vítám na 
stránkách nového čísla Farníčku. Podle údajů 
letošního sčítání z dubna 2009 jsme jedinou 
farností v děkanátu Vizovice, kde neklesl počet 
přítomných na nedělní liturgii od minulého 
sčítání před 6 lety. Je to příjemný pocit pro nás 
kněze ve Fryštáku, že si snad nevedeme tak 
špatně a zároveň cítíme vděčnost vůči Vám, že k 

nám do kostela přicházíte jak vy domácí, tak i odjinud, protože se 
snad v našem kostele cítíte dobře. Je to jistě velká zásluha přímluv 
staříčka P. Ignáce Stuchlého, který nechce, aby „jeho“ kostel zůstal 
prázdný a též samozřejmě Vás, kteří svou víru v Boha dokazujete 
skutky. 
V měsíci listopadu vzpomínáme intenzívněji na naše drahé zesnulé, 
kteří nás předešli na věčnost a jimž modlitbou chceme vyjádřit 
vděčnost za všechno dobré, co pro nás udělali a zároveň jim pomoci v 
jejich očistné cestě. Žádná modlitba není zbytečná. Jsem přesvědčen, 
že Boží náruč je širší, než si myslíme a přijme každého, kdo 
Jejnakonec uzná Otcem a Pánem všech a Ježíše Krista svým 
Zachráncem. 
                   Vám i Vašim rodinám ze srdce žehná otec Miroslav 
  

O M L U V A 
Všem pravidelným luštitelům naší křížovky se omlouváme za 
chybu, která se vloudila při korektuře tisku. 
Posledně nám nedopatřením vypadl celý jeden řádek z legendy 
a tak jste samozřejmě nemohli křížovku správně vyluštit. 
Ještě jednou se moc omlouváme všem a také našemu „tvůrci“ 
panu Františku Zálohovi. Děkujeme za pochopení. 
Křížovku samozřejmě přinášíme znovu a tentokrát už správně.  
                                                                                    Redakce 
    MOUDROSTI  OD A  DO  Z     …PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 

� To co vyniká, nebývá ušetřeno závisti. 
� Úředního šimla ke cvalu nepřinutíš. 
� Úctou ke stáří ctíme i sebe. 
� Věrný přítel je medicínou duše. 
� Vůl starší učí orat vola mladšího. 
� Víme, co jsme, ale nevíme, co z nás může být. 
� Víno pij z malé sklenky, vědomosti z velké. 
� Více věř svým očím, než cizím řečem. 
� Vyřčené slovo nevrátíš ani párem volů. 
� Zakázané ovoce nejvíce chutná. 
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  1.11. Slavnost Všech svatých 
  2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Dušičky 
  8.11. 32. neděle v mezidobí 
  9.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
10.11. Památka svatého Lva Velikého 
12.11. Památka svatého Josafata 
13.11. Památka svaté Anežky České 
15.11. 33. neděle v mezidobí 
17.11. Památka svaté Alžběty Uherské 
22.11. Slavnost Ježíše Krista Krále 
29.11. 1. neděle adventní 
30.11. Svátek svatého Ondřeje 
 
                                                                             Svatý Ondřej  

P R O G R A M  K L U B U   M A M I N E K  
            PRAVIDELNÉ ÚTERKY OD 9 - 11 HODIN: 

3.11. Cvičení a říkanky s maminkou Dankou 
 10.11. Tvoříme z papíru „Scrapbooking“  
 17.11. Státní svátek - VOLNO 
24.11. Beseda na téma moderní látkové pleny s pí. Rubešovou 

 
PRAVIDELNÉ ČTVRTKY OD 16 - 18 HODIN: 
Herna – volné hraní dětí 
 
PÁTEČNÍ TVOŘENÍ 13.11. V 17 HOD.: 
Tvořivá dílna – práce na hrnčířském kruhu 

 

A D V E N T N Í  K O N C E R T  2 0 0 9 
 
 

 

 

 

 

Základní um ělecká škola Morava,  
Městský ú řad Fryšták a Fryštácká farnost 

pořádají 
v ned ěli 29. listopadu 15.30  

v chrámu svatého Mikuláše ve Fryštáku 
ADVENTNÍ KONCERT. 

V programu se představí žáci a učitelé ZUŠ 
Morava a součástí koncertu bude i prodejní 

výstava prací žáků výtvarného oboru. 
 

*** 
Po skončení koncertu bude na náměstí 

slavnostně rozsvícen vánoční strom. 
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Z  JEDNÁNÍ  EKONOMICKÉ RADY 
Další letošní setkání ekonomické rady ve složení P. Miroslav Dibelka, 
Jan Košák, František Kočenda a Pavel Nášel proběhlo v pondělí 26. října 
a na programu bylo zhodnocení investičních akcí v roce 2009. 
A že jich opravdu nebylo málo. Během roku se nám podařilo zajistit 
odvodnění kostela na severní straně – proběhla izolace základů, 
okopání omítek na venkovní i vnitřní straně kostela, byla dokončena 
instalace topení do lavic, natírala se střecha kostela a kluboven na 
farním dvoře, v současné době probíhá dokončování výměny čalounění 
lavic a v neposlední řadě se podařilo zrekonstruovat historický kříž před 
vstupem do našeho kostela. Je jasné, že tyto práce by se nepodařilo 
uskutečnit nebýt štědrých sponzorských darů, ochotných rukou a 
Vašich modliteb. Možná tomu nebudete věřit, ale v letošním roce objem 
prací překročil částku půl milionu korun. Velký dík patří vedení města a 
zastupitelstvu, které poskytlo na odkanalizování a předláždění části 
prostoru u kostela poměrně značnou část letošních investic (asi 250 
tisíc korun). Asi bychom se také neobešli bez dotace Krajského úřadu 
Zlínského kraje, který ze svého kulturního fondu vyčlenil 45. tisíc korun 
na rekonstrukci historického kříže. Restaurátorka paní Hradilová 
odvedla během letních prázdnin kus poctivé práce a tak historický kříž 
z roku 1763 (který doposud nebyl opravován) dostal takříkajíc „nový 
kabát“. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že na podobnou „očistu“ 
čeká i vstup do kostela, který je rovněž v havarijním stavu. Tyto práce 
by měly následovat – pokud se podaří sehnat finance v roce 2010 nebo 
2011.  
Také nové nátěry střechy kostela vylepšily venkovní vzhled a hlavně 
prodloužily její životnost. Jak už jsem uvedl, v těchto dnech probíhá 
dokončování nového čalounění historických lavic a věřím, že někteří 
z Vás už zaregistrovali, že sezení je nejen pohodlnější, ale díky novému 
potahu vypadají teď lavice lépe (mimochodem určitě už by zasloužily 
také vyměnit, ale to je spíš „hudba budoucnosti“). 
Ekonomická rada také jednala o investicích v roce 2010 a rozhodla, že  
následující rok bude obdobím, kdy budeme spíše šetřit. Čekají nás totiž 
finančně velmi náročné akce – např. nové omítky (venkovní i vnitřní), 
výmalba celého kostela a oprava presbytáře včetně výměny ambonu a 
obětního stolu. Také proto budou i nadále pokračovat pravidelné 
měsíční sbírky na opravu kostela. 
Vyzýváme také ty z Vás, kteří mají možnost zajistit případné 
sponzorské dary, ať se obrátí na Jendu Košáka nebo na otce Mirka.  
I přes to, že stále platí ono příslovečné „práce je tu, jak na kostele“ 
věříme, že se nám v následujících letech podaří  zvelebit náš farní 
kostel tak, aby naše společná setkávání v tomto prostoru byla 
radostnější a náš chrám sloužil k větší cti a chvále Boží.               – pn – 
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SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ VE FRYŠTÁKU 
 „Přijmi pečeť darů Ducha svatého“ 
Právě tato slova slyšel každý ze čtrnácti 
fryštáckých biřmovanců od biskupa  
Karla Herbsta při své iniciaci v neděli  
18. října při mši svaté v 10. hodin. 
Svátost biřmování se ve fryštáckém  
kostele neudělovala více jak deset let  
(alespoň já osobně si nepamatuji, že  
by tomu tak bylo – pn). 
Není bez zajímavosti položit si otázku,  
jak je u nás vlastně biřmování chápáno.  
Pro mnohé z nás je totiž tato svátost spíše výjimečným setkáním s 
biskupem než důležitým elementem křesťanské iniciace a svátostným 
„upevněním“ v těle církve.  
Svátost biřmování uvádí pokřtěné dále do křesťanského života. Skrze 
ni totiž přijímají Ducha svatého, kterého Pán seslal v den letnic na 
apoštoly. Tento dar Ducha svatého připodobňuje křesťany více Pánu 
Ježíši a naplňuje je silou, aby mohli vydávat svědectví Kristu a ve víře 
a lásce tak vytvářet jeho tajemné tělo. Věřícím se přitom vtiskuje 
charakter neboli pečeť Páně, takže svátost biřmování nelze opakovat. 
Věřím, že tento fakt si patřičně uvědomili i naši biřmovanci a že 
v jejich případě nešlo jen o „splnění přání rodičů nebo babiček“. 
Přijetím této důležité svátosti se totiž stali duchovně dospělými a měli 
by být sami plně odpovědni za rozvoj své víry….                    – pn - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fryštáčtí biřmovanci se svými kmotry, se světícím biskupem 
Mons. Karlem Herbstem a P. Miroslavem Dibelkou 
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NOVÁ KNIHA O NÁVŠTĚVĚ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. V ČR 
Nedávná návštěva Svatého otce Benedikta XVI. byla pro naši zemi 
nesmírně důležitou a radostnou událostí.  
Karmelitánské nakladatelství proto vydalo v těchto dnech novou 
knihu pojednávající právě o této návštěvě. 
Najdete v ní velké množství barevných fotografií, které zachycují 
různé okamžiky z třídenní papežské návštěvy. 
Nechybí ani všechny proslovy, homilie a pozdravy papeže Benedikta 
XVI., proslovy prezidenta České republiky Václava Klause, kardinála 
Miloslava Vlka, brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, předsedy ČBK 
arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy Ekumenické rady církví v ČR 
Pavla Černého, rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla, zástupce 
studentů akademické obce Jaroslava Lormana a zástupce mládeže 
Vladislava Janouškovce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 

Publikace je velmi hodnotnou připomínkou návštěvy papeže 
v České republice a také nám znovu zprostředkuje jeho poselství. 

A navíc je to hodnotný vánoční dárek pro Vaše blízké. 
Objednat si ji můžete na webové adrese nakladatelství: 

ikarmel.cz 

Cena je cca 260,- korun. 
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LIS 2009 
Něco mezi duchovní obnovou, zážitkovým a formačním víkendem, ale 
hlavně příležitost pro to, konečně se vidět s kamarády a taky poznat 
nové. To jsou asi nejdůležitější důvody, proč se tam všichni tak rádi 

vracíme. Jako ostatně na každou jinou DISakci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letošní LIS byl specifický tím, že byla vyzdvihnuta svátost biřmování, 
která se u nás právě tu neděli udělovala. Kromě pár zábavných her a 
dalších aktivit jsme měli možnost shlédnout dva z příběhů s názvem 
Neviditelné děti. Tento soubor sedmi dramaticko-povídkových příběhů 
sedmi uznávaných režisérů zaznamenává stejný počet vážných 
případů, každý v různých částech světa. Ty, které jsme viděli, ve mně 
zanechaly obrovskou stopu. Všechny příběhy jsou odlišné, ale co mají 
společného, jsou jejich hrdinové - malé děti. Malé děti, pro které je 
každodenním údělem válka, hlad, nemoci, týrání, zima a strach ze 
zítřka.  
Co více říci? Snad jen poděkovat všem skvělým organizátorům, 
účastníkům a kuchařkám za výjimečný víkend a říci, že se už teď 
těšíme na další akci. 
                                                                          Terka Görigová 
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PLNOMOCNÉ ODPUSTKY - SERIÁL 
Je tu listopad a s ním obvyklé návštěvy hřbitovů, kde se modlíme za 
naše zemřelé. Proto si dnes povíme něco o možnostech získání 
odpustků právě pro duše v očistci.   
NÁVŠTĚVA KOSTELA NEBO KAPLE 1. A 2. LISTOPADU 
Plnomocný odpustek přivlastnitelný jen duším v očistci nám bude 
propůjčen, pokud navštívíme kostel nebo kapli na slavnost Všech 
svatých odpoledne (1. listopadu) a následující celý den „na dušičky“ 
(2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé). Při návštěvě je 
třeba se pomodlit Otče náš a Vyznání víry (za splnění tří obvyklých 
podmínek). Tyto odpustky mohou být s povolením místního biskupa 
získány také v neděli předcházející nebo následující svátku všech 
svatých.  
NÁVŠTĚVA HŘBITOVA 
Pokud navštívíme hřbitov a zbožně se pomodlíme za duše v očistci, 
získáváme pro ně následující odpustky: 

� od 1. do 8. listopadu plnomocné 
� ostatní dny v roce částečné 

Opět musí být zároveň splněny tři obvyklé podmínky. 
Svátost smíření v blízké době, zároveň člověk nemá mít zalíbení 
v žádném hříchu – ani všedním, dále svaté přijímaní a modlitba na 
úmysl Svatého otce v ten den.                                            – vn – 

T I S Í C E R É    D Í K Y . . . 
V těchto dnech se v naší e-mailové schránce farnicek@post.cz 
objevil dopis, o který bychom se s Vámi rádi podělili. 
Vážení přátelé, jako autoři iniciativy TISÍCERÉ DÍKY si Vás 
dovolujeme upozornit na otevřený děkovný dopis, který, až 
nashromáždíme dostatek podpisů, zašleme naším biskupům. Jelikož 
jsme zaznamenali negativní reakce na papežovu návštěvu a zejména 
na volbu hudebního doprovodu při liturgiích, domníváme se, že je na 
místě, aby dostatečně zřetelně zazněly také ohlasy kladné. 
Zde je adresa, na které je možné si tento dopis přečíst a případně jej 
podpořit: www.tisicerediky.cz 
Na této adrese najdete podpisový arch k vytištění, pokud byste měli 
zájem se na iniciativě podílet a získat podporu od věřících, kteří 
internet nepoužívají. http://test33.ic.cz/b/podpisovyarch.pdf 
Děkujeme za Váš čas věnovaný této věci. A budeme také velmi rádi, 
pokud zašlete jakékoli krátké vyjádření, k tomuto tématu zpět na 
tento email (podporte@tisicerediky.cz). Pokud nás svým podpisem 
podpoříte, nebo přátelům, kolegům, či farníkům ve vaší farnosti se o 
tomto děkovném dopise krátce zmíníte, budeme samozřejmě velmi 
rádi, neboť naším cílem je, aby toto naše poděkování zaznělo velmi 
hlasitě. S přáním všeho dobrého, Ing. arch. František Němec a Pavel 
Říha - zlínští farníci a iniciátoři děkovného dopisu.                     
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POUŤ DO MARIAZELL - (z deníku Veroniky Osohové) 
SOBOTA  - 27. 6. 2009  
Maria Dreieichen – Langenlois 32 km 

Ráno se s námi pan farář rozloučil – dal nám na cestu chleba, nějaké 
sušenky a obálku, ve které, jak tvrdil, jsou svaté obrázky a povídání 
k jeho 50. výročí kněžství. Když jsme ale při naší obědové pauze 
obálku otevřeli, s úžasem jsme vytáhli mimo zmiňovaných věcí 
několik eur. Vydali jsme se dál vedeni směrovkou. Jenže jsme došli 
pod most u rozvodněné řeky a tam cesta končila. A tak nás místní 
obyvatelé poslali zpět na místo, kde jsme špatně odbočili – někdo 
totiž přetočil směrovky – napravili jsme tuto chybu a šli dál, tentokrát 
už dobře. Cestou jsme si vždycky zpívali, modlili se růženec, a tak 
nám cesta rychleji ubíhala. Šli jsme po takzvané Kamtalradweg. Vedla 
nás přes krásně upravená městečka podél krásných vinic až do 
Langenlois. Tam jsme jako obvykle hledali kostel. U kostela jsme 
shodili bágly a naší krásnou kulhavou chůzí jsme se s Lenkou vydaly 
hledat faru. Když jsme vešly do dvora, právě proti nám vyšel pan 
farář. Vysvětlili jsme mu kdo jsme a on na nás začal mluvit česky – 
byl to totiž Polák. Ubytoval nás ve společenské místnosti, k dispozici 
jsme měli i kuchyni – no prostě luxus. Zašli jsme opět na mši, pak 
jsme povečeřeli, milý pan farář nám nabídl i láhev vína (byli jsme 
přece jen v největší vinařské oblasti Rakouska).  ( pokračování příště)   

 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Na cestě nás zmohla únava          náměstí a kostel Langenlois 
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 Světoznámý ukrajinský mystik Josef Tereĺa zemřel letos 16. 
března  v kanadském Torontu po neuvěřitelné životní pouti. 
Narodil se v roce 1943 na zakarpatské Ukrajině, v malé vesničce 
poblíž Mukačeva, v rodině vysokých komunistických funkcionářů. 
Když mu bylo 19 let, byl uvězněn kvůli evangelizačním aktivitám. 
Trest mu neustále zvyšovali za jeho neutuchající aktivitu v podzemní 
církvi a neustálé útěky z vězení. Strávil více jak 20let v nejhorších 
vězeních, jaké kdy lidstvo poznalo - v sovětských gulagech. 
Propustili ho na intervenci prezidenta Ronalda Regana v roce 1987. 
Vláda mu umožnila vycestovat na Západ a jakmile překročil hranice, 
zbavila ho občanství. Usadil se v Kanadě, několikrát se osobně setkal 
se Svatým Otcem Janem Pavlem II. a v 90 - tých letech vystupoval 
na mariánských konferencích, z toho 2 roky s matkou Terezou. 
Poslechněte si krátké vyprávění z období jeho věznění. 
" Z cely číslo 21 byla vyrobená skutečná mraznička." píše v knize 
Svědkové, " Bylo to uprostřed zimy, přičemž dovnitř vháněli studený 
vzduch. Stěny byly pokryté ledem tak silným, že zvonil, když jste na 
něho zaklepali. Vysvlekli mne z mého zimního oblečení a nechali mne 
tam jen v lehké košili. Seděl jsem na posteli a začal jsem mrznout. 
Zabalil jsem se do starého prostěradla. Příliš slabý jsem si nakonec 
lehl a očekával jsem svůj osud. V průběhu dalších deseti minut jsem 
už nemohl hýbat rty a zdálo se mi, že i moje víčka zmrzla. Ještě jsem 
mohl myslet, ale nemohl jsem pohnout žádným údem svého těla. 
Mrznul jsem k smrti. Najednou jsem si uvědomil intenzívní světlo v 
místnosti, velmi silné světlo a uslyšel jsem kroky, jakoby někdo chodil 
po cele. Oči jsem měl zavřené. Neumím vysvětlit, co to bylo a co se 
stalo. Ležel jsem se zavřenýma očima ve stavu úplného znecitlivění, 
ale jaksi jsem cítil, že se otepluje. Pocítil jsem ženskou ruku na svých 
očích a cítil jsem jemnou, čistou vůni mléka. Když se ruka zvedla, 
mohl jsem otevřít oči. Tam přede mnou byla Panna Maria." Volal jsi 
mne"" řekla, " a tak jsem přišla." ...  Moji věznitelé přišli do cely a 
ptali se mne, co jsem pálil. Ale, co bych mohl pálit?! Přišli do cely, 
neboť z ní vycházelo světlo. Tak silné světlo, že se do něho nedalo 
dívat. Za tři hodiny přiletěli funkcionáři z Moskvy. Protože jsem 
nezmrzl a v tílku si chodím po cele a oni v kožiších, je jim zima a mně 
není zima. Dva měsíce mi dávali každý den čaj, čokoládu, abych jim 
prozradil ten systém jógy. Mluvili, že by se mohl využít v severní 
ruské armádě. Jedna lékařka, co tam byla, mi ale uvěřila, že to byla 
Matka Boží. Komise  to zkoumala celé dva měsíce. Potom mne vzali 
do Moskvy, tam mne prohlásili za psychicky vyšinutého, za 
schizofrenika. Za dva měsíce mne odvezli do koncentračního tábora . 
Vždy se obracím na věřící bratry a říkám jim :" Nevěřte tomu, co 
říkají mocní světa, ale věřte v evangelium a slova Pána Ježíše: 
" Brány pekelné ji nepřemohou".                                            – lk - 
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                                                                         Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 
KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (23. ČÁST) 

 
V minulém čísle jsme se seznámili 
s životopisem dalšího fryštáckého 
faráře – P. Jana Kubína. Ten byl 
dne 1. července 1926 jmenován 
na faru do Fryštáku ředitelem 
konzistoře, prelátem P. Josefem 
Vyvlečkou. Slavnostní uvedení 
nového faráře se konalo 1. srpna 
téhož roku.  
Sám P. Kubín do farní kroniky 
poznamenal, že jej slavnostně 
přivítali místní farníci i členové 
zdejších spolků už u tzv. 
„Rektoříkova“ kříže na cestě 
z Lukova do Fryštáku. A k tomu 
dodává: Pan Ludvík Rektořík, 
předseda občanské Záložny ve 
Fryštáku, předák lidové strany a 
rolník z Horní Vsi sám pro mě 
přijel v ověnčeném kočáře až do 
Lukova a ve velikém dešti mě 

šťastně přivezl. Před kostelem byl nový duchovní správce přivítán 
zdejším katechetou P. Josefem Morysem, starostou Fryštáku 
Františkem Fišerem a žáky místní měšťanské školy Antonínem Žákem 
a Vilemínou Unzeitíkovou. V kostele, kde už bylo připraveno lešení na 
novou vnitřní výmalbu, přivítal P. Kubína nově jmenovaný děkan  
P. Augustin Šamánek ze Štípy, který měl kázání, a po něm 
následovala mše svatá. Po ní byl pro honoraci z místní farnosti i z 
patronátu přichystán na faře oběd a poté se uskutečnilo úřední 
předání všech farních věcí.  

*** 
Sám P. Jan Kubín na závěr dodává: 
Tož od této doby jsem zase usazen ve Fryštáku, kdež jsem před 22 
léty jako kaplan u svého předchůdce působil. Prosím vroucně P. Boha 
o Jeho pomoc na přímluvu P. Marie svatohostýnské, svatoštípské a 
sv. Josefa! Doufám, že jedině takto mohu být spokojen ve Fryštáku 
sám i též na druhé straně „Fryštačani“ se mnou. 
                                                   
                                                  pokračování příště          - vn – 
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PLNOMOCNÉ ODPUSTKY - SERIÁL 
Je tu listopad a s ním obvyklé návštěvy hřbitovů, kde se modlíme za 
naše zemřelé. Proto si dnes povíme něco o možnostech získání 
odpustků právě pro duše v očistci.   
NÁVŠTĚVA KOSTELA NEBO KAPLE 1. A 2. LISTOPADU 
Plnomocný odpustek přivlastnitelný jen duším v očistci nám bude 
propůjčen, pokud navštívíme kostel nebo kapli na slavnost Všech 
svatých odpoledne (1. listopadu) a následující celý den „na dušičky“ 
(2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé). Při návštěvě je 
třeba se pomodlit Otče náš a Vyznání víry (za splnění tří obvyklých 
podmínek). Tyto odpustky mohou být s povolením místního biskupa 
získány také v neděli předcházející nebo následující svátku všech 
svatých.  
NÁVŠTĚVA HŘBITOVA 
Pokud navštívíme hřbitov a zbožně se pomodlíme za duše v očistci, 
získáváme pro ně následující odpustky: 

� od 1. do 8. listopadu plnomocné 
� ostatní dny v roce částečné 

Opět musí být zároveň splněny tři obvyklé podmínky. 
Svátost smíření v blízké době, zároveň člověk nemá mít zalíbení 
v žádném hříchu – ani všedním, dále svaté přijímaní a modlitba na 
úmysl Svatého otce v ten den.                                            – vn – 

T I S Í C E R É    D Í K Y . . . 
V těchto dnech se v naší e-mailové schránce farnicek@post.cz 
objevil dopis, o který bychom se s Vámi rádi podělili. 
Vážení přátelé, jako autoři iniciativy TISÍCERÉ DÍKY si Vás 
dovolujeme upozornit na otevřený děkovný dopis, který, až 
nashromáždíme dostatek podpisů, zašleme naším biskupům. Jelikož 
jsme zaznamenali negativní reakce na papežovu návštěvu a zejména 
na volbu hudebního doprovodu při liturgiích, domníváme se, že je na 
místě, aby dostatečně zřetelně zazněly také ohlasy kladné. 
Zde je adresa, na které je možné si tento dopis přečíst a případně jej 
podpořit: www.tisicerediky.cz 
Na této adrese najdete podpisový arch k vytištění, pokud byste měli 
zájem se na iniciativě podílet a získat podporu od věřících, kteří 
internet nepoužívají. http://test33.ic.cz/b/podpisovyarch.pdf 
Děkujeme za Váš čas věnovaný této věci. A budeme také velmi rádi, 
pokud zašlete jakékoli krátké vyjádření, k tomuto tématu zpět na 
tento email (podporte@tisicerediky.cz). Pokud nás svým podpisem 
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tomto děkovném dopise krátce zmíníte, budeme samozřejmě velmi 
rádi, neboť naším cílem je, aby toto naše poděkování zaznělo velmi 
hlasitě. S přáním všeho dobrého, Ing. arch. František Němec a Pavel 
Říha - zlínští farníci a iniciátoři děkovného dopisu.                     
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přece jen v největší vinařské oblasti Rakouska).  ( pokračování příště)   
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NOVÁ KNIHA O NÁVŠTĚVĚ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. V ČR 
Nedávná návštěva Svatého otce Benedikta XVI. byla pro naši zemi 
nesmírně důležitou a radostnou událostí.  
Karmelitánské nakladatelství proto vydalo v těchto dnech novou 
knihu pojednávající právě o této návštěvě. 
Najdete v ní velké množství barevných fotografií, které zachycují 
různé okamžiky z třídenní papežské návštěvy. 
Nechybí ani všechny proslovy, homilie a pozdravy papeže Benedikta 
XVI., proslovy prezidenta České republiky Václava Klause, kardinála 
Miloslava Vlka, brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, předsedy ČBK 
arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy Ekumenické rady církví v ČR 
Pavla Černého, rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla, zástupce 
studentů akademické obce Jaroslava Lormana a zástupce mládeže 
Vladislava Janouškovce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 

Publikace je velmi hodnotnou připomínkou návštěvy papeže 
v České republice a také nám znovu zprostředkuje jeho poselství. 

A navíc je to hodnotný vánoční dárek pro Vaše blízké. 
Objednat si ji můžete na webové adrese nakladatelství: 

ikarmel.cz 

Cena je cca 260,- korun. 
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LIS 2009 
Něco mezi duchovní obnovou, zážitkovým a formačním víkendem, ale 
hlavně příležitost pro to, konečně se vidět s kamarády a taky poznat 
nové. To jsou asi nejdůležitější důvody, proč se tam všichni tak rádi 

vracíme. Jako ostatně na každou jinou DISakci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letošní LIS byl specifický tím, že byla vyzdvihnuta svátost biřmování, 
která se u nás právě tu neděli udělovala. Kromě pár zábavných her a 
dalších aktivit jsme měli možnost shlédnout dva z příběhů s názvem 
Neviditelné děti. Tento soubor sedmi dramaticko-povídkových příběhů 
sedmi uznávaných režisérů zaznamenává stejný počet vážných 
případů, každý v různých částech světa. Ty, které jsme viděli, ve mně 
zanechaly obrovskou stopu. Všechny příběhy jsou odlišné, ale co mají 
společného, jsou jejich hrdinové - malé děti. Malé děti, pro které je 
každodenním údělem válka, hlad, nemoci, týrání, zima a strach ze 
zítřka.  
Co více říci? Snad jen poděkovat všem skvělým organizátorům, 
účastníkům a kuchařkám za výjimečný víkend a říci, že se už teď 
těšíme na další akci. 
                                                                          Terka Görigová 
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Z  JEDNÁNÍ  EKONOMICKÉ RADY 
Další letošní setkání ekonomické rady ve složení P. Miroslav Dibelka, 
Jan Košák, František Kočenda a Pavel Nášel proběhlo v pondělí 26. října 
a na programu bylo zhodnocení investičních akcí v roce 2009. 
A že jich opravdu nebylo málo. Během roku se nám podařilo zajistit 
odvodnění kostela na severní straně – proběhla izolace základů, 
okopání omítek na venkovní i vnitřní straně kostela, byla dokončena 
instalace topení do lavic, natírala se střecha kostela a kluboven na 
farním dvoře, v současné době probíhá dokončování výměny čalounění 
lavic a v neposlední řadě se podařilo zrekonstruovat historický kříž před 
vstupem do našeho kostela. Je jasné, že tyto práce by se nepodařilo 
uskutečnit nebýt štědrých sponzorských darů, ochotných rukou a 
Vašich modliteb. Možná tomu nebudete věřit, ale v letošním roce objem 
prací překročil částku půl milionu korun. Velký dík patří vedení města a 
zastupitelstvu, které poskytlo na odkanalizování a předláždění části 
prostoru u kostela poměrně značnou část letošních investic (asi 250 
tisíc korun). Asi bychom se také neobešli bez dotace Krajského úřadu 
Zlínského kraje, který ze svého kulturního fondu vyčlenil 45. tisíc korun 
na rekonstrukci historického kříže. Restaurátorka paní Hradilová 
odvedla během letních prázdnin kus poctivé práce a tak historický kříž 
z roku 1763 (který doposud nebyl opravován) dostal takříkajíc „nový 
kabát“. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že na podobnou „očistu“ 
čeká i vstup do kostela, který je rovněž v havarijním stavu. Tyto práce 
by měly následovat – pokud se podaří sehnat finance v roce 2010 nebo 
2011.  
Také nové nátěry střechy kostela vylepšily venkovní vzhled a hlavně 
prodloužily její životnost. Jak už jsem uvedl, v těchto dnech probíhá 
dokončování nového čalounění historických lavic a věřím, že někteří 
z Vás už zaregistrovali, že sezení je nejen pohodlnější, ale díky novému 
potahu vypadají teď lavice lépe (mimochodem určitě už by zasloužily 
také vyměnit, ale to je spíš „hudba budoucnosti“). 
Ekonomická rada také jednala o investicích v roce 2010 a rozhodla, že  
následující rok bude obdobím, kdy budeme spíše šetřit. Čekají nás totiž 
finančně velmi náročné akce – např. nové omítky (venkovní i vnitřní), 
výmalba celého kostela a oprava presbytáře včetně výměny ambonu a 
obětního stolu. Také proto budou i nadále pokračovat pravidelné 
měsíční sbírky na opravu kostela. 
Vyzýváme také ty z Vás, kteří mají možnost zajistit případné 
sponzorské dary, ať se obrátí na Jendu Košáka nebo na otce Mirka.  
I přes to, že stále platí ono příslovečné „práce je tu, jak na kostele“ 
věříme, že se nám v následujících letech podaří  zvelebit náš farní 
kostel tak, aby naše společná setkávání v tomto prostoru byla 
radostnější a náš chrám sloužil k větší cti a chvále Boží.               – pn – 
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SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ VE FRYŠTÁKU 
 „Přijmi pečeť darů Ducha svatého“ 
Právě tato slova slyšel každý ze čtrnácti 
fryštáckých biřmovanců od biskupa  
Karla Herbsta při své iniciaci v neděli  
18. října při mši svaté v 10. hodin. 
Svátost biřmování se ve fryštáckém  
kostele neudělovala více jak deset let  
(alespoň já osobně si nepamatuji, že  
by tomu tak bylo – pn). 
Není bez zajímavosti položit si otázku,  
jak je u nás vlastně biřmování chápáno.  
Pro mnohé z nás je totiž tato svátost spíše výjimečným setkáním s 
biskupem než důležitým elementem křesťanské iniciace a svátostným 
„upevněním“ v těle církve.  
Svátost biřmování uvádí pokřtěné dále do křesťanského života. Skrze 
ni totiž přijímají Ducha svatého, kterého Pán seslal v den letnic na 
apoštoly. Tento dar Ducha svatého připodobňuje křesťany více Pánu 
Ježíši a naplňuje je silou, aby mohli vydávat svědectví Kristu a ve víře 
a lásce tak vytvářet jeho tajemné tělo. Věřícím se přitom vtiskuje 
charakter neboli pečeť Páně, takže svátost biřmování nelze opakovat. 
Věřím, že tento fakt si patřičně uvědomili i naši biřmovanci a že 
v jejich případě nešlo jen o „splnění přání rodičů nebo babiček“. 
Přijetím této důležité svátosti se totiž stali duchovně dospělými a měli 
by být sami plně odpovědni za rozvoj své víry….                    – pn - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fryštáčtí biřmovanci se svými kmotry, se světícím biskupem 
Mons. Karlem Herbstem a P. Miroslavem Dibelkou 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 

Milí farníci, srdečně Vás pozdravuji a vítám na 
stránkách nového čísla Farníčku. Podle údajů 
letošního sčítání z dubna 2009 jsme jedinou 
farností v děkanátu Vizovice, kde neklesl počet 
přítomných na nedělní liturgii od minulého 
sčítání před 6 lety. Je to příjemný pocit pro nás 
kněze ve Fryštáku, že si snad nevedeme tak 
špatně a zároveň cítíme vděčnost vůči Vám, že k 

nám do kostela přicházíte jak vy domácí, tak i odjinud, protože se 
snad v našem kostele cítíte dobře. Je to jistě velká zásluha přímluv 
staříčka P. Ignáce Stuchlého, který nechce, aby „jeho“ kostel zůstal 
prázdný a též samozřejmě Vás, kteří svou víru v Boha dokazujete 
skutky. 
V měsíci listopadu vzpomínáme intenzívněji na naše drahé zesnulé, 
kteří nás předešli na věčnost a jimž modlitbou chceme vyjádřit 
vděčnost za všechno dobré, co pro nás udělali a zároveň jim pomoci v 
jejich očistné cestě. Žádná modlitba není zbytečná. Jsem přesvědčen, 
že Boží náruč je širší, než si myslíme a přijme každého, kdo 
Jejnakonec uzná Otcem a Pánem všech a Ježíše Krista svým 
Zachráncem. 
                   Vám i Vašim rodinám ze srdce žehná otec Miroslav 
  

O M L U V A 
Všem pravidelným luštitelům naší křížovky se omlouváme za 
chybu, která se vloudila při korektuře tisku. 
Posledně nám nedopatřením vypadl celý jeden řádek z legendy 
a tak jste samozřejmě nemohli křížovku správně vyluštit. 
Ještě jednou se moc omlouváme všem a také našemu „tvůrci“ 
panu Františku Zálohovi. Děkujeme za pochopení. 
Křížovku samozřejmě přinášíme znovu a tentokrát už správně.  
                                                                                    Redakce 
    MOUDROSTI  OD A  DO  Z     …PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 

� To co vyniká, nebývá ušetřeno závisti. 
� Úředního šimla ke cvalu nepřinutíš. 
� Úctou ke stáří ctíme i sebe. 
� Věrný přítel je medicínou duše. 
� Vůl starší učí orat vola mladšího. 
� Víme, co jsme, ale nevíme, co z nás může být. 
� Víno pij z malé sklenky, vědomosti z velké. 
� Více věř svým očím, než cizím řečem. 
� Vyřčené slovo nevrátíš ani párem volů. 
� Zakázané ovoce nejvíce chutná. 
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  1.11. Slavnost Všech svatých 
  2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Dušičky 
  8.11. 32. neděle v mezidobí 
  9.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
10.11. Památka svatého Lva Velikého 
12.11. Památka svatého Josafata 
13.11. Památka svaté Anežky České 
15.11. 33. neděle v mezidobí 
17.11. Památka svaté Alžběty Uherské 
22.11. Slavnost Ježíše Krista Krále 
29.11. 1. neděle adventní 
30.11. Svátek svatého Ondřeje 
 
                                                                             Svatý Ondřej  

P R O G R A M  K L U B U   M A M I N E K  
            PRAVIDELNÉ ÚTERKY OD 9 - 11 HODIN: 

3.11. Cvičení a říkanky s maminkou Dankou 
 10.11. Tvoříme z papíru „Scrapbooking“  
 17.11. Státní svátek - VOLNO 
24.11. Beseda na téma moderní látkové pleny s pí. Rubešovou 

 
PRAVIDELNÉ ČTVRTKY OD 16 - 18 HODIN: 
Herna – volné hraní dětí 
 
PÁTEČNÍ TVOŘENÍ 13.11. V 17 HOD.: 
Tvořivá dílna – práce na hrnčířském kruhu 

 

A D V E N T N Í  K O N C E R T  2 0 0 9 
 
 

 

 

 

 

Základní um ělecká škola Morava,  
Městský ú řad Fryšták a Fryštácká farnost 

pořádají 
v ned ěli 29. listopadu 15.30  

v chrámu svatého Mikuláše ve Fryštáku 
ADVENTNÍ KONCERT. 

V programu se představí žáci a učitelé ZUŠ 
Morava a součástí koncertu bude i prodejní 

výstava prací žáků výtvarného oboru. 
 

*** 
Po skončení koncertu bude na náměstí 

slavnostně rozsvícen vánoční strom. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 K Ř Í Ž O V K A   N A   L I S T O P A D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VODOROVNÉ: 
A. Ubránit se, příjemně – B. Římsky 151, volná příroda, zlý skřítek – C. Stěží , 
neposeda, značka osobního auta – D. Symetrála, větná spojka, obuv, dehet, 
klekání – E. Město v Iránu, I. díl tajenky, opak rubu – F. Jméno norských králů, 
sestra otce, druh květenství, předložka – G. Přívětivý, mužské jméno, předložka, 
město v Maďarsku, pásek (řidčeji) – H. Dívčí jméno, chmelový nápoj, střelivo –  
I. Prchavá kapalina, záplava, práce s rýčem – J. Vypaseně, nepohoda. 
SVISLE: 
1.Zkáza – 2.II. díl tajenky – 3. Rumunská řeka, na letní období – 4. Otoman, 
rekreační cestování – 5. Obchodní dům (zkr.), město ve Francii, žlutá barviva – 
6. Obyvatelstvo, ženské jméno, MPZ Polska – 7. Druh pepře, ženské jméno, 
americký spisovatel – 8. Španělsky „býk“, plisovat (krejčí) – 9. Konto, doleva – 
10. Vzorec boridu titanu, obyvatel Aše, římská bohyně úrody – 11. Bosenská 
řeka, strnutí šíje, chemická značka hliníku – 12. Popěvek, námět, kostkovaný 
vzorec -13. Tichomořský ostrov, bydlení – 14. Chlapecké jméno, dřina –  
15. III. díl tajenky – 16. Výstřední žertovný kousek. 
Nápověda: E. Din, 5. Anet, 10. TiB, 13. Nauru 

Tajenka z minulého čísla: hola zase škola volá.          Připravil: Fr.Záloha 
F A R N Í Č E K – ZPRAVODAJ  FARNOSTI SV. MIKULÁŠE  VE FRYŠTÁKU 

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

VYCHÁZÍ 1X MĚSÍČNĚ, URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU, NEPRODEJNÉ 
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