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Vodorovně: 
A. Podfuk, zábavně vybavená místnost – B. I. díl tajenky, mexická řeka, II. díl 
tajenky – C. Druh poživatiny, staré kambodžské platidlo, přivlastňovací zájmeno, 
osobní zájmeno, člen indoevropského kmene – D. Obdělaná setím, ženské jméno, 
menší bota – E. Závodní stráž (zkr.) řeka v Rusku, malá noha, africký stát, SPZ 
Bruntálu – F. A tak dále (zkr.), puk, dánský ostrov, druh nádoby, věnovat –  
G. Mužské jméno, anglicky“viděti“, Čapkovo drama, mužské jméno, žencova 
potřeba – H. Tančit, vojáci se psy, druh ryby – I. III.díl tajenky – J. Had z Knihy 
džunglí, rozpouštět, Eliška, na jiném místě. 
Svisle: 
1. Rakouský hudební skladatel –  2. Doba, začátek závodu – 3. Jihočeské město, 
chemický prvek – 4. Ovinout, bezhrbý velbloud – 5. Číslovka, jméno 
Komenského, SPZ Trebišova – 6. Vichr, německé město, číslovka – 7. Sůl 
kyseliny octové, na šestém místě – 8. Řeka v Rusku, SPZ Domažlic, součást 
kamen – 9. Doplněk obrazu, náležící žluvě – 10. Proutěná nádoba, název 
hlásky“x“, včelí společenství – 11. Italské město, výtvor modeláře –  12. Sušené 
trávy, vlastnit, obec u Komárna – 13. Izolační lepenka, hudební nástroj, tlouct – 
14. Mužské jméno, domácí zvíře – 15. Opotřebovati jízdou, spodem –  
16. Svršková kůže z hověziny, verše – 17. Povrch atletických drah 
Nápověda: C.Att, 6.Aue, 16. Elk 
Tajenka z minulého čísla: nevěř všemu co si lidé povídají. František Záloha 
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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 – MÍSTO PRO JEŽÍŠE 

 „I porodila svého prvorozeného syna … a 
položila do jeslí, protože se pro ně 
nenašlo místo pod střechou.“  

(podle Lukáše 2,7). 
Žádné místo pro Ježíše? Žádné místo pro 
Krále Králů? Ne! Ale místa pro druhé lidi a 
jiné věci bylo dost. Pro Ježíše se nenašlo 
místo ve světě, který stvořil – jen si to 
představte! Situace se od oné betlémské 

noci před dvěma tisíci lety vlastně příliš nezměnila. Bůh je stále u 
většiny lidí na okraji zájmu (alespoň v našem státě). Pustí si ho 
k sobě, když se jim to hodí, ale rozčiluje je, když má nějaké 
požadavky. Kdyby jen bylo možné Boha schovat do krabičky a ven by 
mohl, jen když stiskneme tlačítko. Naše životy jsou tak přeplněné. 
Musíme toho tolik udělat. Ale nejsme při všech činnostech 
v nebezpečí, že ze svých srdcí a života vypudíme Toho, který nás 
stvořil? Vstup do mého srdce Pane Ježíši. V mém srdci Ti chci udělat 
místo. Na pěkné prožití vánočních dnů se s Vámi těší a požehnaný a 
radostný čas…     Vám přeje otec Miroslav 

A D O P C E   D Ě T Í   N A   D Á L K U 
Milí čtenáři Farníčku znovu vás zveme k zapojení do humanitárního 
projektu Adopce dětí na dálku.  
Během prosince proběhne ve Fryštáku už 14. ročník této sbírky.  
Své dary můžete předat Daně Konečné na Městském úřadě, Marii 
Rakové ve školní jídelně a dále v jednotlivých částech města těmto 
občanům: Růženě Vítkové, Marii Urbáškové, Zdeňce Doležalové, Marii 
Kršákové, Anně Skaličkové, Marii Zapletalové,Zdeňku Orsavovi a 
Františku Mrázkovi. 
Informace o průběhu sbírky budou zveřejněny ve vývěsce  
u nákupního střediska a také v dalším čísle Fryštáckých listů.  

     Všem dárcům předem děkují organizátoři akce.         
    MOUDROSTI  OD A  DO  Z     …PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 

� Zkušenost je nejlepším učitelem. 
� Zlo plodí většinou zase zlo. 
� Zlost je špatný rádce. 
� Zdravý nemocnému nevěří. 
� Závist je mocná čarodějka. 
� Zákazník je pán, ale platit se musí. 
� Zloděj vyhledává tmu, pravda světlo. 
� Život je jako film, záleží na to, co si na něj natočíme. 
� Život není to, co chceme, ale to co máme. 
� Žít v dostatku neznamená plýtvat.  
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  6.12. 2. neděle adventní 
  7.12. Památka svatého Ambrože 
  8.12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 
13.12. 3. neděle adventní 
14.12. Památka svatého Jana od Kříže 
20.12. 4. neděle adventní 
24.12. Štědrý den 
25.12. Hod Boží vánoční 
26.12. Svátek svatého Štěpána, mučedníka 
27.12. Svátek svaté Rodiny 
28.12. Svátek svatých Mláďátek 
31.12. Silvestr – konec občanského roku           Svatý Štěpán 
                                                                                  

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: 

1.12. Cvičení a říkanky s maminkou Dankou s překvapením 
   8.12. Návštěva ředitelky MŠ M. Ševelové - vady řečí u dětí 
 15.12. Malování barvami Windows color –  obrázky na sklo 
22.12. Předvánoční posezení, ochutnávka cukroví a zpívání koled 
29.12. Vánoční prázdniny 

PRAVIDELNÉ ČTVRTKY OD 16 - 18 HODIN: 
Herna – volné hraní dětí 
PÁTEČNÍ TVOŘENÍ 18.12. V 17 HOD.: 
Promítání pohádek s baterkami a dětský šampus… 
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 2010. 
     

V Á N O Č N Í  B O H O S L U Ž B Y  2 0 0 9 
 
20.12. 4. neděle adventní      8.00, 10.00   
24.12. Štědrý den        (8.00 ranní chvály), 16.00, 22.00 
25.12. Hod Boží Vánoční       8.00, 10.00 
25.12. Živý Betlém na náměstí   14.00 
26.12. Svátek svatého Štěpána     8.00, 10.00 
27.12. Svátek svaté Rodiny       8.00, 10.00 
31.12. Silvestr            17.00  a od 23.00 do 24.00 tichá adorace 
 

S V A T Á   Z P O V Ě Ď   P Ř E D   V Á N O C E M I 
 
21.12. pondělí 16.00 – 18.15 o. Miroslav Dibelka 
22.12. úterý    16.00 – 18.15 o. Jan Komárek 
23.12. středa           9.00 – 11.00 o. Max Dřímal 
                        16.00 – 18.15 o. František Bezděk 
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JEN CHVILKA ZASTAVENÍ … 

Na stanici metra ve Washingtonu se 
postavil muž a začal hrát na housle. 
Bylo studené lednové ráno. Hrál asi 
45 minut Bachovy skladby. Během 
té doby, jelikož byla špička, prošlo 
stanicí odhadem tisíce lidí, většina 
z nich cestou do práce. Po třech 
minutách prošel kolem muž 
středního věku a všiml si hrajícího 
muzikanta. Zpomalil krok a na pár 
minut se zastavil, pak spěchal za 
svými povinnostmi. Žena mu vhodila 

peníze o krabice a bez zastavení pokračovala v chůzi. Po několika 
minutách se někdo opřel o zeď a poslouchal, pak se podíval na hodinky 
a odkráčel. Evidentně spěchal do práce. Nejvíce pozornosti mu věnoval 
3letý chlapec. Matka jej vlekla kolem, spěchala, ale dítě se zastavilo a 
dívalo na houslistu. Nakonec jej matka postrčila, dítě pokračovalo 
v chůzi, ale celou dobu se za houslistou ohlíželo. Toto se opakovalo s 
několika jinými dětmi a všichni rodiče, bez výjimky, je nutili pokračovat 
v chůzi. Za celých 45 minut hry se na chvilku zastavilo pouze 6 lidí. Asi 
20 mu dalo peníze, aniž by zpomalilo svůj krok. Vybral 32 dolarů. Když 
skončil a nastalo ticho, nikdo si toho nevšiml. Nikdo nezatleskal, Nikdo 
jej nepoznal. Nikdo nevěděl, že tím houslistou byl Joshua Bell, jeden 
z nejlepších hudebníků na světě. Hrál jedny z nejtěžších skladeb, které 
byly kdy složeny, na houslích za 3,5 milionů dolarů. Dva dny před tím, 
než hrál v metru, vyprodal Joshua Bell divadlo v Bostonu, za 
průměrnou cenu sedadla 100 dolarů. 
Toto je skutečná historka…  
Inkognito hra Joshuy Bella ve stanici metra byla zorganizována 
deníkem Washington Post jako součást experimentu o vnímání, 
vkusu a prioritách lidí.  
Zadání bylo: na běžném obyčejném 
místě v nevhodnou dobu - dokážeme  
vnímat krásu? Dokážeme se zastavit  
a ocenit ji? Poznáme v neodpovídajících 
souvislostech talent? Jedním z možných 
závěrů tohoto experimentu je, že  
jestliže nemáme čas chvilku se zastavit 
a naslouchat jednomu z nejlepších  
hudebníků na světě, hrajícímu nejlepší 
kdy napsanou hudbu, kolik dalších věcí 
nám uniká?                             - lk - 
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SETKÁNÍ SCHOL VE SLUŠOVICÍCH 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Jako každý rok, tak i letos bylo uspořádáno 

Děkanátní setkání schol tentokrát ve 

Slušovicích. 

Společně s našimi vedoucími Verčami 

(Osohovou a Němcovou) jsme nacvičili 

písničky – Abrahám, Když ukápne 

marmeláda, Tvůj plamen a Jako laň… 

Na nástroje nás doprovázeli :  Majk – bicí, 

Peťa – klávesy a Kája – basová kytara. 

Byli jsme rozděleni na mladší a 

přerostlíky…. 

Myslím, že se nám vystoupení docela 

povedlo. 

Když jsme zpívali, dívala jsem se kolem a 

všichni se hýbali v rytmu našich písniček. 

Setkání ukončil Děs – což je Děkanátní 

schola mladých, která se nám velmi líbila. 

Už se těším na příští rok – Katka Kočendová 

 

Pokud byste si chtěli poslechnout i pár písniček z tohoto setkání pak 
se podívejte na adresu www.scholaslusovice.mypage.cz. 
Jsou tam soubory v MP3 z několika předcházejících ročníků.  
Stačí jen pustit a poslouchat…  
Rád bych také poděkoval nejenom vedoucím a kapele, ale všem 
„mladším i přerostlíkům“ na příkladnou reprezentaci naší farnosti. 
Konečně o tom, jak naše „děcka“ zpívala se mohla většina z vás 
přesvědčit na vlastní uši první neděli adventní při mši svaté v 10.00. 
Věřím, že se vám to líbilo stejně jako mně.                            – pn 
– 
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TRADIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ MORAVA  
Adventus je latinské slovo, které znamená příchod. Míněn je 
samozřejmě příchod Ježíše Krista a pro nás křesťany má toto období 
hlavně duchovní rozměr. Počátky slavení adventu pocházejí z konce 
4. století - v  jižní Galii (dnes Francii) a ve Španělsku. Od 12. století 
se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby 
začínal Vánocemi. Advent by měl být dobou soustředění, rozjímání, 
radostného očekávání a poté jeho naplnění – narozením Ježíše. Je 
dobře, že u nás ve Fryštáku je začátek adventu mj. spojen s tradicí 
koncertů. Také letos jsme měli možnost začít naši duchovní 
předvánoční přípravu první neděli adventní. Učitelé a žáci ZUŠ Morava 
si i tentokrát připravili pestrý a zajímavý hudební program doplněný 
výstavou výtvarných prací. Věřím, že ti z vás (a že jich letos nebylo 
málo), kteří koncert navštívili, odcházeli spokojeni a naladěni na tu 
správnou adventní notu. A proto se sluší za tuto nádhernou atmosféru 
poděkovat všem organizátorům, účinkujícím i Vám divákům.     - pn - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Více fotografií najdete na www.farnostfrystak.cz/fotogalerie 
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KONCERT ADVENTUS  
Před 3 lety se ve fryštáckém kostele svatého Mikuláše uskutečnilo 
literárně - dramatické pásmo věnované patronu našeho kostela 
svatému Mikuláši. 
Jeho tvůrci byli přední český recitátor, herec a moderátor Vladimír 
Matějček a špičkový český varhaník Vladimír Roubal. 

 UMĚLCI SE V NAŠEM KOSTELE ZNOVU PŘEDSTAVÍ  
V SOBOTU 19. PROSINCE OD 18 HODIN  
V  POŘADU NA ZÁVĚR ADVENTNÍ DOBY. 

Zazní verše známých básníků –  J. Vrchlického, V. Vančury, 
B.  Reynka, J. Hory, F. Šrámka, které jsou doplněny známými 
skladbami z klenotnice českých autorů – J.K. Kuchaře, J.J. Ryby, J.F. 
Segera nebo J. Zacha. 
Věříme, že využijete této možnosti shlédnout a vyslechnout pásmo 
hudby a slova, které slavilo velký úspěch po celé republice a najdete 
si čas zklidnit se těsně před vánočními svátky. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                     

 
 
 
 
 
      Vladimír Matějček                             Vladimír Roubal 
 

P O Z V Á N K A 
Fryštácká farnost a Město Fryšták pořádají v rámci projektu 

Domovem české hudby komorní koncert. 
AKCE SE KONÁ V KOSTELE SVATÉHO MIKULÁŠE  
V PÁTEK 11. PROSINCE 2009 OD 19 HODIN. 
Díla světových hudebních velikánů zahrají: 

Jan Gottwald – organolog arcibiskupství olomouckého - varhany 
Martin Havelík – violoncello (Praha) 

Michaela Kopytková – klarinet (Olomouc) 
 
Srdečně zvou organizátoři akce 
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PLNOMOCNÉ ODPUSTKY - SERIÁL 
Závěrečná slavnost misií 
Kdo při konání lidových misií vyslechne nejméně jedno kázání a bude 
se účastnit slavení závěrečné mše svaté, může získat plnomocný 
odpustek. 
Slavení kněžského jubilea – plnomocný odpustek pro kněze  
V den 25., 50. nebo 60. výročí kněžského svěcení bude jubilantovi 
propůjčen plnomocný odpustek, pokud přitom obnoví slib věrně 
vykonávat povinnosti svého povolání. 
Připomínáme, že každý plnomocný odpustek lze získat vždy jen při 
splnění tří základních podmínek: Svátost smíření v blízké době,  
sv. přijímání a modlitba na úmysl papeže. 
                                                                                    – vn – 

MODLI SE TAK, JAK UMÍŠ, NE, JAK NEUMÍŠ 
Navzdory všemu, co bylo o modlitbě řečeno, a různým radám, jež 
jsme slyšeli, nic z toho vám nemusí pomoci. Na tom nezáleží. Důležité 
však je, abyste používali takový způsob modlitby, který vám pomáhá 
nejlépe. Způsoby, metody a techniky modlitby jsou pouze prostředky 
k cíli. Ve skutečnosti jsou jen oporou, která pomáhá udržet naše 
srdce a mysl pozvednuté a otevřené Bohu. Jsou to nástroje k tomuto 
cíli a jako takové by se měly používat. Neexistují dokonalé metody, 
pouze různé prostředky pro různé lidi v různých obdobích jejich 
duchovní cesty. Co člověku pomáhá na začátku jeho cesty, mu 
nemusí být ku pomoci, když pokročí dále. Co mu pomáhalo, když šel 
z kopce s větrem v zádech, mu může být k ničemu, když šplhá 
nahoru a zápasí s větrem ve tváři. Co jim bylo ku pomoci na jaře 
jejich života, jim nemusí pomáhat v jeho podzimu. Buďte si jisti, že 
nikdy nenaleznete žádnou modlitební metodu vytvořenou člověkem, 
která naprosto zničí všechna rozptýlení, která na nás dotírají v našich 
nejlepších okamžicích. Nezávisle na tom, co je kdekoliv řečeno o této 
věci, modli se tak, jak umíš, ne, jak neumíš. Jakákoli modlitební 
metoda, která vám pomůže tady a teď udržet vaše srdce a mysl 
pozvednuté k Bohu a zároveň podrží rozptylující myšlenky stranou, je 
pro vás ideální modlitební metodou.                         www.vira.cz       

SBÍRÁNÍ POUŽITÝCH ZNÁMEK NA MISIE 
Tato výzva platí zejména vám, kteří ještě dostáváte poštou klasické 
dopisy a pohlednice, na nichž je nalepená poštovní známka. Stačí, 
když obstřihnete známku s okrajem 1 cm a vhodíte do krabičky vzadu 
v kostele. Můžete tímto jednoduchým způsobem pomoci získat 
finanční prostředky na misie. Sbírají se taktéž staré brýle a pouzdra. 
Více informací o této akci najedete na nástěnce v předsíni kostela. 

         - jm -  
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POUŤ DO MARIAZELL - (z deníku Veroniky Osohové) 
NEDĚLE  - 28. 6. 2009  
Langenlois – Paudorf  20 km (+5) 
1. etapa naší další cesty vedla do Kremsu. Přes Krems jsme šli po 
pěkné cyklostezce podél malé říčky. Náhle nás opět zastihl déšť a my 
už jsme byli netrpěliví, protože už jsme podle mapy měli dávno 
odbočit a stále nic. Protože už jsme byli unavení a byl čas oběda, 
vyhlédli jsme si pěkný velký most a uchýlili jsme se pod něj. Kolem 
nás pršelo, ale my jsme byli v suchu :-). V mapě jsme zjistili, že jsme 
odbočku dávno přešli (přičemž jsme si vzpomněli, že jsme ji vlastně 
viděli, ale nějak jsme ji ignorovali :-)). Tím pádem jsme si zašli 
nějakých 5 km. Po polední pauze jsme se tedy vydali zpět na 
správnou cestu. Přešli jsme velký most přes rozvodněný Dunaj a 
najednou proti nám stál zátaras přes cestu s nápisem Hochwasser. 
Část cesty byla pod vodou, ale dalo se to obejít kolem a tak jsme se 
rozhodli jít dál. Procházeli jsme vesnicemi, ve kterých asi byly ještě 
nedávno povodně – měli ještě pytle s pískem podél domů. Cesta nás 
zavedla až do Paudorfu, kde jsme se rozhodli zůstat. Právě jsme 
vcházeli do nádvoří farního kostela, když proti nám vyjelo auto, ze 
kterého se vyklonila paní a ptala se, co potřebujeme. Vylíčili jsme jí, 
co máme na srdci, ona hned zastavila, z auta vyšel pán, zjistili jsme, 
že to byl pan farář a ten nás zavedl do krásného domečku, kde jsme 
měli k dispozici sprchu, kuchyňku, a místnost s krásnými, měkkými 
křesílky a místnost plnou matrací. Po chvíli nám ještě donesl klíče a 
nechal nás tam. Bylo to vlastně nějaké centrum pro mládež a zároveň 
sloužilo k přenocování poutníkům. Bylo to nejpohodlnější přespání za 
naši pouť :-).                                                                                     
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Areál kostela v Paudorfu  
 
     Stará věž v Kremsu               ( pokračování příště) 
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DŮM NAŠÍ FARNOSTI - PROGRAM K PROŽÍVÁNÍ ADVENTU 

Advent je doba přípravy na 
Vánoce. Očekáváme a 
připravujeme se na Ježíšův 
příchod. Naši farnost si můžeme 
představit jako velký dům, každý v 
ní má své místo. Zatím je většinou 
v oknech našeho farního domu 
tma, ale my všichni jej můžeme 
dokázat rozzářit. Jak to můžeme 
udělat? Budeme se snažit celý 
advent dělat pěkné věci Pánu Bohu 
a lidem kolem nás. Kdo z dětí splní 
během týdne úkol, který si vybral, 
může v neděli rozsvítit jedno 

okýnko – nalepí do něj žlutou nálepku. Ten, kdo se zúčastní rorátů, 
může navíc jakékoliv „rozsvícené“ okýnko ozdobit hvězdičkou. Úkoly 
pro dospělé najdeme buď na nástěnce v kostele, nebo na 
internetových stránkách farnosti. Na každý týden jsou vylosovány tři 
různé úkoly, z nichž si dospělí mohou vybrat jeden. 
                  - vn -   

F R Y Š T Á C K Ý  Ž I V Ý  B E T L É M 
Rok se sešel s rokem a my opět stojíme na prahu Vánoc. Už jsme si 
tak nějak zvykli, že na druhý svátek vánoční (Hod Boží) se v našem 
městě scházíme, mimo mše svaté, také na náměstí, abychom si 
společně s dalšími lidmi připomenuli narození Krista. Ani letos tomu 
nebude jinak. Farní společenství opět připravuje Živý Betlém. Tato 
akce, bývá vždy spojena s humanitární sbírkou potřebným. Rád bych 
při této příležitosti vyzval, k návrhům, kam letos vybrané peníze 
poslat. Třeba Vás napadne někdo potřebný. (Návrhy napište na papír 
a odevzdejte je v sakristii panu Košákovi). 
Věřím, že se opět sejdeme u betlémské stáje v hojném počtu.   - pn - 
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VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 
V pátek 27. listopadu se uskutečnilo v prostorách DISu už tradiční 
vánoční tvoření pro malé i velké děti, rodiče i prarodiče. Ve 14 hodin 
byla místnost atelieru na DISu plná dětí a přišlo i několik maminek a 
jedna babička. Děti začaly s opravdovou vervou, protože je čekalo v 
16 hodin pečení perníku se skauty v penzionu, a tak se snažily využít 
čas maximálně. Co jsme tentokrát vyráběli? Opět to byly krásné 
obrázky tvořené ubrouskovou technikou, pytlíky a tašky, šperky 
vyrobené smaltovací technikou a vyzkoušeli jsme si také poprvé 
zdobení hedvábných šátků. Dětem se jejich dárečky opravdu podařily 
a snad potěší i ty, pro které byly zhotoveny. Děkujeme panu Ing. 
Kopřivovi za poskytnutí prostor na DISu, paní Osohové z Centra pro 
rodinu Zlín za zajištění materiálu a všem dětem a rodičům, kteří 
přijali naše pozvání. Moc se těšíme na další setkání.        katechetky    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 

 

 

 

 

 

Zveme Vás na tradiční 
Živý Betlém, 
který se koná 

v pátek 25. 12. ve 14 hodin 
na náměstí ve Fryštáku. 
I letos si za zpěvu koled, 

připomeneme narození Pána. 
Těší se na vás  

farní společenství. 
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PLNOMOCNÉ ODPUSTKY - SERIÁL 
Závěrečná slavnost misií 
Kdo při konání lidových misií vyslechne nejméně jedno kázání a bude 
se účastnit slavení závěrečné mše svaté, může získat plnomocný 
odpustek. 
Slavení kněžského jubilea – plnomocný odpustek pro kněze  
V den 25., 50. nebo 60. výročí kněžského svěcení bude jubilantovi 
propůjčen plnomocný odpustek, pokud přitom obnoví slib věrně 
vykonávat povinnosti svého povolání. 
Připomínáme, že každý plnomocný odpustek lze získat vždy jen při 
splnění tří základních podmínek: Svátost smíření v blízké době,  
sv. přijímání a modlitba na úmysl papeže. 
                                                                                    – vn – 

MODLI SE TAK, JAK UMÍŠ, NE, JAK NEUMÍŠ 
Navzdory všemu, co bylo o modlitbě řečeno, a různým radám, jež 
jsme slyšeli, nic z toho vám nemusí pomoci. Na tom nezáleží. Důležité 
však je, abyste používali takový způsob modlitby, který vám pomáhá 
nejlépe. Způsoby, metody a techniky modlitby jsou pouze prostředky 
k cíli. Ve skutečnosti jsou jen oporou, která pomáhá udržet naše 
srdce a mysl pozvednuté a otevřené Bohu. Jsou to nástroje k tomuto 
cíli a jako takové by se měly používat. Neexistují dokonalé metody, 
pouze různé prostředky pro různé lidi v různých obdobích jejich 
duchovní cesty. Co člověku pomáhá na začátku jeho cesty, mu 
nemusí být ku pomoci, když pokročí dále. Co mu pomáhalo, když šel 
z kopce s větrem v zádech, mu může být k ničemu, když šplhá 
nahoru a zápasí s větrem ve tváři. Co jim bylo ku pomoci na jaře 
jejich života, jim nemusí pomáhat v jeho podzimu. Buďte si jisti, že 
nikdy nenaleznete žádnou modlitební metodu vytvořenou člověkem, 
která naprosto zničí všechna rozptýlení, která na nás dotírají v našich 
nejlepších okamžicích. Nezávisle na tom, co je kdekoliv řečeno o této 
věci, modli se tak, jak umíš, ne, jak neumíš. Jakákoli modlitební 
metoda, která vám pomůže tady a teď udržet vaše srdce a mysl 
pozvednuté k Bohu a zároveň podrží rozptylující myšlenky stranou, je 
pro vás ideální modlitební metodou.                         www.vira.cz       

SBÍRÁNÍ POUŽITÝCH ZNÁMEK NA MISIE 
Tato výzva platí zejména vám, kteří ještě dostáváte poštou klasické 
dopisy a pohlednice, na nichž je nalepená poštovní známka. Stačí, 
když obstřihnete známku s okrajem 1 cm a vhodíte do krabičky vzadu 
v kostele. Můžete tímto jednoduchým způsobem pomoci získat 
finanční prostředky na misie. Sbírají se taktéž staré brýle a pouzdra. 
Více informací o této akci najedete na nástěnce v předsíni kostela. 

         - jm -  
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TRADIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ MORAVA  
Adventus je latinské slovo, které znamená příchod. Míněn je 
samozřejmě příchod Ježíše Krista a pro nás křesťany má toto období 
hlavně duchovní rozměr. Počátky slavení adventu pocházejí z konce 
4. století - v  jižní Galii (dnes Francii) a ve Španělsku. Od 12. století 
se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby 
začínal Vánocemi. Advent by měl být dobou soustředění, rozjímání, 
radostného očekávání a poté jeho naplnění – narozením Ježíše. Je 
dobře, že u nás ve Fryštáku je začátek adventu mj. spojen s tradicí 
koncertů. Také letos jsme měli možnost začít naši duchovní 
předvánoční přípravu první neděli adventní. Učitelé a žáci ZUŠ Morava 
si i tentokrát připravili pestrý a zajímavý hudební program doplněný 
výstavou výtvarných prací. Věřím, že ti z vás (a že jich letos nebylo 
málo), kteří koncert navštívili, odcházeli spokojeni a naladěni na tu 
správnou adventní notu. A proto se sluší za tuto nádhernou atmosféru 
poděkovat všem organizátorům, účinkujícím i Vám divákům.     - pn - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Více fotografií najdete na www.farnostfrystak.cz/fotogalerie 
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KONCERT ADVENTUS  
Před 3 lety se ve fryštáckém kostele svatého Mikuláše uskutečnilo 
literárně - dramatické pásmo věnované patronu našeho kostela 
svatému Mikuláši. 
Jeho tvůrci byli přední český recitátor, herec a moderátor Vladimír 
Matějček a špičkový český varhaník Vladimír Roubal. 

 UMĚLCI SE V NAŠEM KOSTELE ZNOVU PŘEDSTAVÍ  
V SOBOTU 19. PROSINCE OD 18 HODIN  
V  POŘADU NA ZÁVĚR ADVENTNÍ DOBY. 

Zazní verše známých básníků –  J. Vrchlického, V. Vančury, 
B.  Reynka, J. Hory, F. Šrámka, které jsou doplněny známými 
skladbami z klenotnice českých autorů – J.K. Kuchaře, J.J. Ryby, J.F. 
Segera nebo J. Zacha. 
Věříme, že využijete této možnosti shlédnout a vyslechnout pásmo 
hudby a slova, které slavilo velký úspěch po celé republice a najdete 
si čas zklidnit se těsně před vánočními svátky. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                     

 
 
 
 
 
      Vladimír Matějček                             Vladimír Roubal 
 

P O Z V Á N K A 
Fryštácká farnost a Město Fryšták pořádají v rámci projektu 

Domovem české hudby komorní koncert. 
AKCE SE KONÁ V KOSTELE SVATÉHO MIKULÁŠE  
V PÁTEK 11. PROSINCE 2009 OD 19 HODIN. 
Díla světových hudebních velikánů zahrají: 

Jan Gottwald – organolog arcibiskupství olomouckého - varhany 
Martin Havelík – violoncello (Praha) 

Michaela Kopytková – klarinet (Olomouc) 
 
Srdečně zvou organizátoři akce 
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JEN CHVILKA ZASTAVENÍ … 

Na stanici metra ve Washingtonu se 
postavil muž a začal hrát na housle. 
Bylo studené lednové ráno. Hrál asi 
45 minut Bachovy skladby. Během 
té doby, jelikož byla špička, prošlo 
stanicí odhadem tisíce lidí, většina 
z nich cestou do práce. Po třech 
minutách prošel kolem muž 
středního věku a všiml si hrajícího 
muzikanta. Zpomalil krok a na pár 
minut se zastavil, pak spěchal za 
svými povinnostmi. Žena mu vhodila 

peníze o krabice a bez zastavení pokračovala v chůzi. Po několika 
minutách se někdo opřel o zeď a poslouchal, pak se podíval na hodinky 
a odkráčel. Evidentně spěchal do práce. Nejvíce pozornosti mu věnoval 
3letý chlapec. Matka jej vlekla kolem, spěchala, ale dítě se zastavilo a 
dívalo na houslistu. Nakonec jej matka postrčila, dítě pokračovalo 
v chůzi, ale celou dobu se za houslistou ohlíželo. Toto se opakovalo s 
několika jinými dětmi a všichni rodiče, bez výjimky, je nutili pokračovat 
v chůzi. Za celých 45 minut hry se na chvilku zastavilo pouze 6 lidí. Asi 
20 mu dalo peníze, aniž by zpomalilo svůj krok. Vybral 32 dolarů. Když 
skončil a nastalo ticho, nikdo si toho nevšiml. Nikdo nezatleskal, Nikdo 
jej nepoznal. Nikdo nevěděl, že tím houslistou byl Joshua Bell, jeden 
z nejlepších hudebníků na světě. Hrál jedny z nejtěžších skladeb, které 
byly kdy složeny, na houslích za 3,5 milionů dolarů. Dva dny před tím, 
než hrál v metru, vyprodal Joshua Bell divadlo v Bostonu, za 
průměrnou cenu sedadla 100 dolarů. 
Toto je skutečná historka…  
Inkognito hra Joshuy Bella ve stanici metra byla zorganizována 
deníkem Washington Post jako součást experimentu o vnímání, 
vkusu a prioritách lidí.  
Zadání bylo: na běžném obyčejném 
místě v nevhodnou dobu - dokážeme  
vnímat krásu? Dokážeme se zastavit  
a ocenit ji? Poznáme v neodpovídajících 
souvislostech talent? Jedním z možných 
závěrů tohoto experimentu je, že  
jestliže nemáme čas chvilku se zastavit 
a naslouchat jednomu z nejlepších  
hudebníků na světě, hrajícímu nejlepší 
kdy napsanou hudbu, kolik dalších věcí 
nám uniká?                             - lk - 
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SETKÁNÍ SCHOL VE SLUŠOVICÍCH 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Jako každý rok, tak i letos bylo uspořádáno 

Děkanátní setkání schol tentokrát ve 

Slušovicích. 

Společně s našimi vedoucími Verčami 

(Osohovou a Němcovou) jsme nacvičili 

písničky – Abrahám, Když ukápne 

marmeláda, Tvůj plamen a Jako laň… 

Na nástroje nás doprovázeli :  Majk – bicí, 

Peťa – klávesy a Kája – basová kytara. 

Byli jsme rozděleni na mladší a 

přerostlíky…. 

Myslím, že se nám vystoupení docela 

povedlo. 

Když jsme zpívali, dívala jsem se kolem a 

všichni se hýbali v rytmu našich písniček. 

Setkání ukončil Děs – což je Děkanátní 

schola mladých, která se nám velmi líbila. 

Už se těším na příští rok – Katka Kočendová 

 

Pokud byste si chtěli poslechnout i pár písniček z tohoto setkání pak 
se podívejte na adresu www.scholaslusovice.mypage.cz. 
Jsou tam soubory v MP3 z několika předcházejících ročníků.  
Stačí jen pustit a poslouchat…  
Rád bych také poděkoval nejenom vedoucím a kapele, ale všem 
„mladším i přerostlíkům“ na příkladnou reprezentaci naší farnosti. 
Konečně o tom, jak naše „děcka“ zpívala se mohla většina z vás 
přesvědčit na vlastní uši první neděli adventní při mši svaté v 10.00. 
Věřím, že se vám to líbilo stejně jako mně.                            – pn 
– 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 – MÍSTO PRO JEŽÍŠE 

 „I porodila svého prvorozeného syna … a 
položila do jeslí, protože se pro ně 
nenašlo místo pod střechou.“  

(podle Lukáše 2,7). 
Žádné místo pro Ježíše? Žádné místo pro 
Krále Králů? Ne! Ale místa pro druhé lidi a 
jiné věci bylo dost. Pro Ježíše se nenašlo 
místo ve světě, který stvořil – jen si to 
představte! Situace se od oné betlémské 

noci před dvěma tisíci lety vlastně příliš nezměnila. Bůh je stále u 
většiny lidí na okraji zájmu (alespoň v našem státě). Pustí si ho 
k sobě, když se jim to hodí, ale rozčiluje je, když má nějaké 
požadavky. Kdyby jen bylo možné Boha schovat do krabičky a ven by 
mohl, jen když stiskneme tlačítko. Naše životy jsou tak přeplněné. 
Musíme toho tolik udělat. Ale nejsme při všech činnostech 
v nebezpečí, že ze svých srdcí a života vypudíme Toho, který nás 
stvořil? Vstup do mého srdce Pane Ježíši. V mém srdci Ti chci udělat 
místo. Na pěkné prožití vánočních dnů se s Vámi těší a požehnaný a 
radostný čas…     Vám přeje otec Miroslav 

A D O P C E   D Ě T Í   N A   D Á L K U 
Milí čtenáři Farníčku znovu vás zveme k zapojení do humanitárního 
projektu Adopce dětí na dálku.  
Během prosince proběhne ve Fryštáku už 14. ročník této sbírky.  
Své dary můžete předat Daně Konečné na Městském úřadě, Marii 
Rakové ve školní jídelně a dále v jednotlivých částech města těmto 
občanům: Růženě Vítkové, Marii Urbáškové, Zdeňce Doležalové, Marii 
Kršákové, Anně Skaličkové, Marii Zapletalové,Zdeňku Orsavovi a 
Františku Mrázkovi. 
Informace o průběhu sbírky budou zveřejněny ve vývěsce  
u nákupního střediska a také v dalším čísle Fryštáckých listů.  

     Všem dárcům předem děkují organizátoři akce.         
    MOUDROSTI  OD A  DO  Z     …PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 

� Zkušenost je nejlepším učitelem. 
� Zlo plodí většinou zase zlo. 
� Zlost je špatný rádce. 
� Zdravý nemocnému nevěří. 
� Závist je mocná čarodějka. 
� Zákazník je pán, ale platit se musí. 
� Zloděj vyhledává tmu, pravda světlo. 
� Život je jako film, záleží na to, co si na něj natočíme. 
� Život není to, co chceme, ale to co máme. 
� Žít v dostatku neznamená plýtvat.  
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  6.12. 2. neděle adventní 
  7.12. Památka svatého Ambrože 
  8.12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 
13.12. 3. neděle adventní 
14.12. Památka svatého Jana od Kříže 
20.12. 4. neděle adventní 
24.12. Štědrý den 
25.12. Hod Boží vánoční 
26.12. Svátek svatého Štěpána, mučedníka 
27.12. Svátek svaté Rodiny 
28.12. Svátek svatých Mláďátek 
31.12. Silvestr – konec občanského roku           Svatý Štěpán 
                                                                                  

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: 

1.12. Cvičení a říkanky s maminkou Dankou s překvapením 
   8.12. Návštěva ředitelky MŠ M. Ševelové - vady řečí u dětí 
 15.12. Malování barvami Windows color –  obrázky na sklo 
22.12. Předvánoční posezení, ochutnávka cukroví a zpívání koled 
29.12. Vánoční prázdniny 

PRAVIDELNÉ ČTVRTKY OD 16 - 18 HODIN: 
Herna – volné hraní dětí 
PÁTEČNÍ TVOŘENÍ 18.12. V 17 HOD.: 
Promítání pohádek s baterkami a dětský šampus… 
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 2010. 
     

V Á N O Č N Í  B O H O S L U Ž B Y  2 0 0 9 
 
20.12. 4. neděle adventní      8.00, 10.00   
24.12. Štědrý den        (8.00 ranní chvály), 16.00, 22.00 
25.12. Hod Boží Vánoční       8.00, 10.00 
25.12. Živý Betlém na náměstí   14.00 
26.12. Svátek svatého Štěpána     8.00, 10.00 
27.12. Svátek svaté Rodiny       8.00, 10.00 
31.12. Silvestr            17.00  a od 23.00 do 24.00 tichá adorace 
 

S V A T Á   Z P O V Ě Ď   P Ř E D   V Á N O C E M I 
 
21.12. pondělí 16.00 – 18.15 o. Miroslav Dibelka 
22.12. úterý    16.00 – 18.15 o. Jan Komárek 
23.12. středa           9.00 – 11.00 o. Max Dřímal 
                        16.00 – 18.15 o. František Bezděk 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 K Ř Í Ž O V K A   N A   P R O S I N E C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vodorovně: 
A. Podfuk, zábavně vybavená místnost – B. I. díl tajenky, mexická řeka, II. díl 
tajenky – C. Druh poživatiny, staré kambodžské platidlo, přivlastňovací zájmeno, 
osobní zájmeno, člen indoevropského kmene – D. Obdělaná setím, ženské jméno, 
menší bota – E. Závodní stráž (zkr.) řeka v Rusku, malá noha, africký stát, SPZ 
Bruntálu – F. A tak dále (zkr.), puk, dánský ostrov, druh nádoby, věnovat –  
G. Mužské jméno, anglicky“viděti“, Čapkovo drama, mužské jméno, žencova 
potřeba – H. Tančit, vojáci se psy, druh ryby – I. III.díl tajenky – J. Had z Knihy 
džunglí, rozpouštět, Eliška, na jiném místě. 
Svisle: 
1. Rakouský hudební skladatel –  2. Doba, začátek závodu – 3. Jihočeské město, 
chemický prvek – 4. Ovinout, bezhrbý velbloud – 5. Číslovka, jméno 
Komenského, SPZ Trebišova – 6. Vichr, německé město, číslovka – 7. Sůl 
kyseliny octové, na šestém místě – 8. Řeka v Rusku, SPZ Domažlic, součást 
kamen – 9. Doplněk obrazu, náležící žluvě – 10. Proutěná nádoba, název 
hlásky“x“, včelí společenství – 11. Italské město, výtvor modeláře –  12. Sušené 
trávy, vlastnit, obec u Komárna – 13. Izolační lepenka, hudební nástroj, tlouct – 
14. Mužské jméno, domácí zvíře – 15. Opotřebovati jízdou, spodem –  
16. Svršková kůže z hověziny, verše – 17. Povrch atletických drah 
Nápověda: C.Att, 6.Aue, 16. Elk 
Tajenka z minulého čísla: nevěř všemu co si lidé povídají. František Záloha 
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