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Vodorovně: A. SPZ okresu St. Lubovňa,kutálet,řeka v Rusku – B. Jiráskovo 
jméno, mít rád, město na Slovensku – C. 1. díl tajenky – D. Výzva, to i ono, 
SPZ Prahy, příslušník peruánského kmene, korálový útes – E. Ukazovací 
zájmeno, ulétnutí, japon. lovkyně perel, mongolská řeka, větné spojení – F. 
Římsky 99,kanárovo obydlí, druh drůbeže, anglicky“zřícenina“, povzdech – G. 
Ženské jméno,okolo, česká řeka, ptačí potrava, měsíc – N. Letopis,stovky, na 
toto místo, symetrála, úžas – I. 3. díl tajenky – J. Staroarménské město, 
souhlas, bývalý obch. Dům, autor Vinnetoua, nejinak. 
Svisle: 1. Zevní tinktura, španělská vychovatelka – 2. Nevidomý, město 
v Turecku – 3. Druh hrubého sukna, odvětvený kmen stromu – 4. Římsky 148, 
včelíny, SPZ okresu Louny – 5. Chem. Značka cínu, vlečka, polská řeka – 6. 
Váček (na mince), mužské jméno – 7. Být pověšen, obilný květ – 8. Francovka, 
německy“paže“, belgické lázně – 9. Anglický šlechtický titul, 2. díl tajenky, zkr. 
rozhlasové spol. Senegalu – 10. Jméno zpěváka Mládka, planetka, čínské mužské 
jméno – 11. Rozpouštět, město při ústí Donu – 12. Mužský hlas, slovenská 
číslovka – 13. Římsky 1500, spolek, srbské město – 14. Svatební květina, 
anglicky „olej“, včelíny – 15. Město v Japonsku, nezáživně bavit – 16. Novinka, 
pole – 17. Výkladní skříň, stáří. Nápověda: E.Tolo, 2. Enez, 10. Ate, 15. Akita 
Tajenka z minula … příroda je kniha která nikdy nelže!   Fr. 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. 
 
 

  - 2 -                FARNÍČEK  02/10    
D U C H O V N Í   S L O V O 

Milí farníci, každé číslo Farníčku je 
pro mne dobrou příležitostí sdělit 
Vám, o čem přemýšlím, co se mně 
zdá důležité, co i psaným slovem 
podpořit a zdůraznit nebo před čím 
varovat. Život křesťanů je život 
obyčejných lidí, kteří mají 
neobyčejný vtah. Vztah, živý vztah 
k Bohu. Tento živý vztah k Bohu je 
odpovědí na lásky plný vztah Boha 

k nám. Naše víra je odpověď, nikoli otázka. A přesto je normální, že 
neznáme odpovědi na všechny otázky týkající se dění ve světě. Proč 
třeba Haiti, proč umírají lidé při atentátech, proč nemoci, násilí? Zlo 
nás chce přesvědčit, že je silnější, než dobro. Nesmíme se dát, i když 
je to těžké. Nebojme se sdělovat si navzájem dobré zkušenosti, 
protože těch negativních vidíme, slyšíme a čteme dost. Chci Vás také 
povzbudit k osobní i společné modlitbě, která je projevem našeho 
přátelského vztahu k Bohu. Duch Svatý nám napoví, co a jak dělat. 

      Vše dobré přeje a žehná Vám otec Miroslav 
 

P L N O M O C N É  O D P U S T K Y  -  Č E T B A   P Í S M A 
Tento plnomocný odpustek, který je spojen s rozjímavou četbou 
Písma svatého, je možné získat každý den během celého roku. 
Stanovená podmínka pro jeho získání zní takto: Ten, kdo se nejméně 
půl hodiny s úctou náležející bohoslužbě slova věnuje četbě Písma 
svatého (podle způsobu „lectio divina“ – duchovního – rozjímavého 
čtení), získává plnomocný odpustek.  
Za kratší čtení Písma jsou propůjčeny částečné odpustky. 
I tento odpustek je možné získat pouze při splnění tří obvyklých 
podmínek: Svátost smíření v blízké době, svaté přijímání a modlitba 
na úmysl Svatého otce v ten den.  

O D  A  D O  Z -  O  J Í D L E  A  P I T Í –  F R A N T I Š E K  Z Á L O H A 
� Aspoň jedno jídlo denně by měla jíst rodina pohromadě. 
� Ani tak káva, jako to, co se často při ní povídá, je jed. 
� Alkohol v malém je lék, ve velkém jed. 
� Alkohol je metla lidstva, ale zametat se musí. 
� Bez práce nejsou koláče. 
� Bez koření není vaření. 
� Bez jídla a pití nelze dobře žíti. 
� Běda těm, kteří ráno vstávají jen proto, aby se opíjeli. 
� Co se doma uvaří, má se doma sníst. 
� Co se sní, to se určitě nezkazí. 
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  2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 
  5.2. Památka svaté Agáty 
  6.2. Památka svatého Pavla Mikiho a druhů 
  7.2. 5. neděle v mezidobí 
10.2. Památka svaté Scholastiky 
14.2. 6. neděle v mezidobí 
17.2. Popeleční středa 
21.2. 1. neděle postní 
22.2. Svátek stolce svatého Petra 
23.2. Památka svatého Polykarpa 
28.2. 2. neděle postní 
                                                            Svatá Agáta        
 

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: 

 2.2. Exkurze do rodinného zábavného parku GALAXIE ve Zlíně 
 9.2. Zimní radovánky – stavění sněhuláka, vycházka (dle počasí) 

16.2. Cvičení a říkanky s maminkou Dankou 
23.2. Povídání o bylinkách a jejich používání s Markétou 

Šurbekovou, pasekářkou z Jaroslavic 
  PRAVIDELNÉ ČTVRTKY OD 16 - 18 HODIN -  VOLNÉ HRANÍ DĚTÍ 
 

P O M O C  H A I T I  
 
Veřejnou sbírku na pomoc po tomto zemětřesení vyhlásila mimo jiné i 
Charita ČR prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc, která na 
Haiti již několik let řídí humanitární projekty. 
Charita Česká republika vyhlašuje na pomoc Haiti veřejnou sbírku a 
otevřela sbírkový účet číslo: 

35-1868350237/0100 u Komerční banky, VS 99999.  
Do sbírky je možné přispět také odesláním DMS ve tvaru: 

DMS HAITI na číslo 87777 (jedna DMS stojí 30 Kč, na pomoc 
Haiti tak přispějete 27 Kč). 

Výše uvedenou sbírku i humanitární pomoc bude jménem Charity ČR 
provádět Arcidiecézní charita Olomouc. 

*** 
Také členové Salesiánské rodiny mohou finančně podpořit tuto 

solidaritu prostřednictvím účtu Salesiánské provincie Praha:  
číslo 16844021/0100, 
variabilní symbol 1201 
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HAITI  –  NĚKTERÉ ZEMĚ NEMAJÍ ŠTĚSTÍ  
Bývalý ostrov Hispaniola je rozdělen na dva státy. Na západě se 
nachází stát Haiti. Na východní části ostrova je Dominikánská 
republika. Snad kromě Korejského poloostrova není na Zemi 
dvou sousedících zemí, spojených společnou historií, které by 
dokumentovaly propastnější rozdíly mezi sebou. 
„Některé země prostě nemají štěstí“, myslí si o své vlasti haitský 
novinář Joel Dreyfus.  „Haiti je jednou z těch, kde přichází jedna 
katastrofa za druhou“.  Tragické zemětřesení přineslo těžce 
zkoušenému Haiti další ránu. Nejchudší země západní polokoule se 
utápí v nekonečném kolotoči převratů, nestability, vlád krvavých 
diktátorů a řádění přírodních živlů. Potencionální turistický ráj je 
doslova odkázán na dobročinnost ze zahraničí. Kdo může, ze země 
utíká. Ročně emigruje 12 tisíc lidí. Haiťany svírá přesvědčení, že žijí na 
prokletém místě. Sousední Dominikánská republika je bohatým 
prosperujícím státem a vyhledávanou luxusní turistickou destinací, Haiti 
se topí v bídě, nestabilitě a násilí. 
Historie samostatné Haiti začala před 200 lety tím, že vůdcové povstání 
proti francouzským kolonistům uzavřeli smlouvu s démony voodoo.  
(Antonie Dalmas, History of the Saint-Domingue Revolution, 1814).  
„Čarodějnictví voodoo je nadále součástí každodeního života na Haiti. 
Tři čtvrtiny Haiťanů praktikuje jeho krvavé rituály. Proto je Haiti v bídě. 
Voodoo je příčinou. Řešením bude odstranit voodoo. Uctívání satana 
skrze voodoo je prokletím …“ , říká otec Libor Halík, pravoslavný kněz. 
Známý americký kazatel  Pat Robertson v televizním projevu mimo jiné 
řekl :“ Dominikánská republika je prosperující, zdravá, plná turistických 
letovisek a Haiti žije v zoufalé bídě. Potřebují se obrátit a navrátit 
k Bohu a my se za to musíme modlit. I v této tragédii (zemětřesení z 
12.1.201) jsem optimistou v tom, že toto dobro přijde (obrácení 
Haiťanů k Bohu). Teď ale pomáhejme trpícím lidem, protože jejich 
utrpení je nepředstavitelné“ !  
                          - lk -
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010 
V prvních lednových dnech proběhl v našem městě už 10. ročník 
celostátní Tříkrálové sbírky České katolické charity a stejně jako loni 
koledovalo celkem 18 skupinek. Letos bylo skutečně velmi nepříznivé 
počasí, a proto je potřeba vyjádřit upřímný obdiv a dík všem 
koledníkům. Každoročně se do Fryštáku vrací ze sbírky 30 – 40 % 
celkového obnosu. Protože u nás není konkrétní charitní dílo, jsou 
podpořeny přímou pomocí sociálně slabé rodiny. 

Ráda bych se zmínila o tom, jak se 
s penězi, získanými Tříkrálovou 
sbírkou, naložilo vloni. V olomoucké 
arcidiecézi byly podpořeny tyto 
záměry: Nemocnice Milosrdných 
bratří Vizovice, dokončení 
rekonstrukce Azylového domu pro 
matky s dětmi ve Valašském 
Meziříčí, financování studia 
ukrajinského studenta na VOŠ 
sociální Olomouc (tento student pak 
po návratu na Ukrajinu bude 
rozvíjet pomoc potřebným v této 
zemi), humanitární pomoc v Zambii 
v arcidiecézi Lusaka, vybudování 
bezbariérového přístupu do Domu 
sv. Josefa v Kojetíně, pro charitní 
ošetřovatelskou službu v Holešově 
byl zakoupen sterilizátor pro 
přípravu ošetřovatelského 
materiálu, atd. Ve výčtu více než 
pěti set podpořených projektů lze 
nalézt také dobudování denního 
centra sv. Josefa pro psychicky 

nemocné ve Frýdku – Místku, osobní asistenci v Ostravě, mobilní 
hospicovou péči v Opavě a Kyjově, pomoc lidem postiženým 
povodněmi, pomoc handicapovaným matkám s dětmi a řadu dalších…. 
Chtěla bych upřímně poděkovat všem Fryštačanům, kteří jakkoli 
přispěli, za jejich štědrost a velkodušnost na účasti dobrého díla 
pomoci potřebným…Do nového roku 2010 přejeme radost v srdci, 
naději a opravdový pokoj do duše…. 
                        Za dobrovolnou farní charitu Fryšták  - Jana Jasenská 
PS :O velkém zájmu o tuto sbírku svědčí mj. i fakt, že když koledníci 
nezastihli určité lidi doma, přinesli tito finanční obnos přímo domů 
koledníkům… 
 

 

 vedoucí částka 

1 J. Jasenský 1. 950,- 

2 A. Horáková 2. 830,- 
3 J. Jasenská 4. 979,- 
4 M. Halaštová 2. 208,- 
5 L. Fuksa    806,- 
6 M. Němec 4. 970,- 
7 H. Němcová 6. 476,- 
8 S. Skalička 11. 520,- 
9 E. Zbranková 9. 905,- 
10 V. Konečná 3. 734,- 
11 L. Kučera 4. 825,- 
12 D. Odstrčil 4. 334,- 
13 A. Kočendová 8. 910,- 
14 V. Divilová 4. 998,- 
15 I.Lauterkrancová 8. 685,- 
16 J.Macháčková 4. 290,- 
17 J. a L. Görigovi 6. 736,- 

18 K. Jasenská 3. 602,- 
 celkem 95. 758,- 
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KLAUNSKÝ DIS PLES 2010 
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SALESIÁNI NA HAITI 
 (z listu hlavního představeného Pascuala Cháveze) 
"Dějiny přítomnosti salesiánů na Haiti jsou od počátku spojeny s 
jednou institucí v Port-au-Prince, “Ecole Nationale des Arts et 
Métiers”, více známou pod obecným označením „Saint Jean Bosco“. 
Když prezident Vincent viděl salesiánské dílo v sousední zemi, 
požádal v říjnu 1934 arcibiskupa ze Santo Domingo Mons. Pittiniho, 
aby podobné dílo, jaké salesiáni řídili v dominikánském hlavním 
městě, založili také v Port-au-Prince. Hlavní představený 
následujícího roku do Port-au-Prince vyslal zvláštního vizitátora, dona 
Antonia Candelu, který spolu s Mons. Pittinim a haitskou vládou 
sepsali základní smlouvy pro založení nového díla. K zasazení 
salesiánského charismatu na Haiti hlavní představený delegoval 
Francouze bretaňského původu a lyonského ex-provinciála, dona 
Marie Gilberta. Spolu s italským koadjutorem Adrianem Massou se 
zde vylodili 27. května 1936. Komunitu poté přišli doplnit další 
spolubratři. Dílny, vedené dynamickými a kompetentními mladými 
italskými salesiánskými učiteli, daly škole takový impuls, že se 
postupně stala nejlepší učňovskou školou v zemi. Personální posily z 
Belgie napomohly k tomu, že se začalo pečovat o místní povolání. 
Prvním haitským salesiánem se stal v roce 1946 don Serges Lamaute. 
První haitský koadjutor Hubert Sanon skládal první sliby na Kubě o 
rok později. V roce 1948 byla vyslána skupina pěti mladých do 
Francie, aby zde absolvovala noviciát a filosofická studia. 
Teprve v roce 1951 salesiáni otevřeli dům v Petionville, a v roce 1955 
„Fondation Vincent“ v Cap-Haďtien, první farnost svatého Jana Boska 
na haitské půdě. Haiti zpočátku spadalo pod salesiánskou provincii 
Mexiko-Antily se sídlem v Havaně, později byla spolu Kubou, 
Dominikánskou republikou a Portorikem součástí provincie Antily se 
sídlem v Santo Domingo. Od roku 1992 je Haiti vizitatorií se sídlem v 
Port-au-Prince. V současné době je zde deset domů; formační domy 
jsou tři: přednoviciát, noviciát, postnoviciát. Domy jsou velmi 
významné a umístěné ve velice chudých a potřebných prostředích. 
Salesiáni působí na Haiti 60 let a zemi bylo 66 salesiánů v 9 
komunitách. Salesiánská přítomnost je zaměřena na ujímání se 
nechudších dětí a mladých lidí, dětí z ulice a v ohrožení a na jejich 

formální a neformální výchovu a vzdělávání.  

Při zemětřesení zahynuli 3 salesiáni ve věku 85, 28 a 26 let a asi 500 chovanců! 
Dílo v Énam bylo srovnáno se zemí, provinciální dům v Drouillard je značně 
poškozen, Dílo malých škol otce Bonhema (OPEPB) se zcela zřítilo stejně jako 
ubytovna v Gressier; v Thorland byla poškozena budova salesiánské komunity, 
kaple se rozpůlila na dvě části a dům pro duchovní cvičení je zcela nepoužitelný. 
Také dům v Fleuriot byl zničen a jeho obyvatelé nyní spí na hřišti.  www.sdb.cz 

 

 

  

   

Letošní 10. jubilejní ples byl klaunský. Připomínala to nejen 
výzdoba, ale i nosy, které byly pro všechny připraveny. Dokonce i 
někteří organizátoři vylepšili svůj úsměv či obličej. Bylo opět plno, 
malá tombola dosáhla rekordního čísla 425 cen a velká losovaná 
tombola 45 cen. Moc všem ještě jednou děkujeme. Děkujeme také 
SOS (Seskupení Ondry Svačiny). Je vidět, že hodiny strávené ve 
zkušebně na DISu se zúročily v moc pěkné a kultivované 
vystoupení. 
Mnohé překvapily písničky od staré dobré “ABBY“ v revivalové 
podobě a v tradičním složení této švédské skupiny (2+2 včetně 
kostýmů). Po půlnoci se ještě s touto kapelou představil také 
bývalý zpěvák skupiny Fleret a Symfonik Rumpál – Pavel Kačes 
Husár a zazněly skladby z desky Umbajquí…. 
Kdo vydržel až do konce jistě nebyl zklamaný. 
Vím, že termín Disáckého plesu je už léta stejný, spíš by stálo za 
zváženou, zda se ve stejném termínu musely konat ve Fryštáku 
ještě další 2 plesy – skautský a zemědělský? 
Mnozí z návštěvníků by tak do budoucna možná přivítali lepší 
koordinaci plesové sezóny…      - lk+pn - 
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POPELEČNÍ STŘEDA A POSTNÍ DOBA 

Prvním dnem postní doby, našeho 
putování k Velikonocům, je Popeleční 
středa. (letos vychází na 17. února) 
V kostele dostávají lidé na čelo znamení 
popela. Slyší při tom často slova z Bible: 
"Pamatuj, že jsi prach a v prach se 
navrátíš." Už ses někdy díval, jak rychle v 
ohni některé věci shoří? Zůstane jen 
popel a prach. Bible člověku před 
Velikonocemi připomíná, že den za dnem 
ubíhá vzácný čas jeho života. Jednoho 
dne zemřeme. A jak žijeme? Křesťané 
věří, že se všechno dobré, co obstojí před 
Ježíšem, neztratí. Všechno zlé se však 
promění v popel. Proto se snaží obrátit od 
svých hříchů k dobrému.  

Pamatuj, že jsi prach ….  
Postní doba trvá čtyřicet dní. Než v neděli po prvním jarním úplňku 
přijdou Velikonoce, chtějí se křesťané dobře připravit. Mívají mezi 
sebou i někoho, kdo teprve nedávno poznal Ježíše a bude o 
Velikonocích pokřtěn, a pomáhají mu. Všichni společně hledají, co je 
v životě opravdu důležité: přátelství s Ježíšem a také s druhými lidmi. 
Víš, čím takové přátelství roste? Aby měli nesobecké a poctivé srdce a 
aby je nic nerozptylovalo, žijí těch čtyřicet dní střídmě. Ledacos načas 
odkládají: třeba zábavu u televize a kino, vyvařování dobrého jídla 
nebo kávu a cigarety, různé oslavy, výpravy za nakupováním. Říká se 
tomu půst. Vrací lidským srdcím prostotu a radost. Také Ježíš se 
postil. Evangelia popisují, jak žil ve veliké skromnosti čtyřicet dní na 
poušti. Teprve pak vyšel, aby se setkával s lidmi a vyprávěl jim o 
svém Otci. 
Převzato z knihy „Od adventu do adventu“ - Křesťanské 
putování rokem pro děti, kterou vydalo nakladatelství Doron. 

Jaro, léto podzim, zima - střídají se rok co rok. Jak 
prožíváme různá období roku? Prožíváme je všichni 
stejně? Jak je prožívají křesťané? Co je to liturgický 
rok, kdy začíná a kdy končí? Co znamená advent? Jak 
dlouho trvá postní doba a jaký má smysl? Proč jsou 
Velikonoce každý rok jindy? Na tyto a mnohé další 
otázky srozumitelným jazykem a s využitím krásných 
a výstižných ilustrací odpovídá tato knížka. Odhaluje 
původ a smysl křesťanských svátků a ukazuje, jak je 
slavíme v rodině a společně s celou církví. Objevíme, 
jak pestrý je liturgický rok, tak jak ho prožívá už 
dlouhá staletí katolická církev. 
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POUŤ DO MARIAZELL - (z deníku Veroniky Osohové) 
ÚTERÝ  - 30. 6. 2009  
Wilhelmsburg - Türnitz - 30 km 

Musím říct, že tato noc byla zatím 
jedna z nejhorších. Nohy začaly 
stávkovat a ani v noci nepřestaly 
bolet. A tak jsem se těšila na ráno. 
Posnídali jsme a vyšli do ranního 
Wilhelmsburgu. Vyhledali jsme 
cyklostezku a pokračovali v naší 
cestě. V Lilienfeldu se k nám 
připojil nějaký pán a neustále nám 
radil, kam máme jít, která cesta je 
nejlepší – nicméně jiný pán nám 

zase radil cestu úplně jinou a tak jsme zatím otázku cesty z Türnitze 
do Mariazell odložili. V tomto městě jsme se napojili na Via Sacru. Po 
ní jsme měli dojít až do Mariazell. Tento den byl jediný, kdy nepršelo. 
Naopak, slunce neustále pařilo, až jsme si říkali, že nějaký ten 
deštíček je lepší. Obědovou přestávku jsme si udělali na jedné louce 
vedle naší cesty, někteří si dokonce pospali, a tak s novými silami 
jsme vyrazili dál. Jednou jsme opustili asfaltku a směrovka nás vedla 
přes nádherný kaňon, lesík, bohužel jen chvíli. Pak jsme zase sešli na 
asfaltku a pokračovali po ní až do Türnitzu. Konečně jsme se vyšplhali 
ke kostelíku. S velice komickými pohyby jsme se vydaly hledat faru. 
Zahlédly jsme starou babičku a chtěly se jí optat, kde fara je, ale s 
naší rychlostí jsme měly co dělat, aby nám neutekla. Faru jsme našly, 
zazvonily a otevřel nám pan farář. Chvíli byl naší žádostí, zdálo se, 
trochu překvapen, ale pak nás pozval dál a nabídl nám ubytování v 
místnosti, kde skladoval knihy. Nejprve jsme šli na mši, kterou jsme 
celou provázeli českými písničkami, a poté jsme si šli uvařit večeři. 
Pan farář nám nabídl, že nám prostře nahoře v jídelně. A tak jsme 
navařili, přinesli si své ešusy nahoru a nestačili se divit. Uvítala nás 
tichá hudba, záře svíček. Prostřeno bylo jak na nějakou hostinu. Ty 
ešusy se tam vyjímaly opravdu famózně. Nalil nám bezinkový sirup s 
minerálkou a otevřel také výborné víno. Po našich těstovinách s 
omáčkou pan farář vytáhl ze svých zásob vynikající benátský sýr, 
jogurty, marmeládu, sušenky... Atmosféra byla víc než příjemná, 
chvílemi už jsme mysleli, že se smíchy udusíme. Pan farář jen sršel 
vtipy, no a my jsme se přidali :-). Už jsme byli unavení a chtěli jsme 
vstávat brzo, a tak jsme se (my holky) samozřejmě nabídly, že 
umyjeme nádobí. Pan farář měl ale lepší nápad – nás poslal spát a 
řekl, že to umyjí kluci – prý příprava na manželství. Ráno jsme se 
dozvěděli, že po umytí nádobí je ještě provedl kostelem a zahrál jim 
na varhany. Ale my už jsme spokojeně spaly...  pokračování příště     
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    Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 

KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (24. ČÁST) 
 
V minulém dílu tohoto seriálu jsme 
skončili u přivítání nového faráře 
P. Jana Kubína ve Fryštáku  
(1. srpna 1926). P. Kubín byl ještě 
před koncem tohoto roku 
jmenován olomouckým 
arcibiskupem Prečanem novým 
víceděkanem vizovického 
děkanátu. K tomuto jmenování do 
farní kroniky poznamenal: Bylo to 
pro mne veliké překvapení a 
nevím, kterak jsem si toho 
zasloužil. Zápisy P. Kubína ve farní 
kronice jsou velmi podrobné a 
obsahují řadu detailních zpráv 
z doby jeho působení ve Fryštáku. 

My se však tentokrát zaměříme jen na některé významnější. V září 
1927 odešel z Fryštáku dosavadní katecheta P. Josef Morys na českou 
reálku do Moravské Ostravy. Jako pomocná vyučovací síla jej nahradil 
P. Antonín Valach, nadační kaplan ze Štípy. Ten vyučoval celkem 10 
hodin týdně, zatímco P. Kubín 14 hodin + 2 hodiny v Lukovečku. 
Celkem se tehdy vyučovalo ve farnosti 26 hodin náboženství týdně! 
P. Kubín byl ale především tím duchovním správcem, který přivítal ve 
Fryštáku salesiány. Z pramenů je známo, že záměr přivést salesiány 
do Fryštáku podporoval již od svého příchodu do farnosti v roce 1926 
a aktivně se zapojoval i do jednání o prodeji celého objektu kláštera, 
který tehdy vlastnily sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, 
právě kongregaci salesiánů. Na jaře 1927 dokonce o této záležitosti 
jednal s továrníkem Rudolfem Jadrníčkem - jedním z čelních 
představitelů Církve československé ve Fryštáku (což byla na tu dobu 
jistě odvaha). K příchodu P. Stuchlého do Fryštáku poznamenal P. 
Kubín do farní kroniky: Sem přijel první salesián jako vlaštovička vdp. 
P. Ignác Stuchlý asi 15./8. 27 a zůstal tu sám asi 6 týdnů a dva 
študenti s ním: Tomášek a Bureš, Tak jsme tu žili spolu jako bratři a 
pomalu sháněli potřebné živobytí a věci různé. Salesiáni velmi 
oceňovali vstřícný přístup pana faráře a nový ústav měl hned od 
počátku svého fungování (v září 1927) velkou podporu ze strany 
farnosti.                                                           

   Pokračování příště 
-vn- 

 

 

 

V sobotu 23. ledna se ti nejodvážnější a nejotužilejší malí zpěváci 
vydali zdolat místní kopec „Brázďák“ na nejrůznějších dopravních 
prostředcích. Teploměr už skoro zamrzal, ale my jsme si i přes 
velké mrazy užívali zimních radovánek. Se ztrátami se počítá a tak 
jsme zlikvidovali jedny boby, ale za to jsme si parádně zařádili. Na 
závěr jsme soutěžili o nejrychlejšího sjezdaře. Když už se sluníčko 
začalo schovávat za kopec, rozešli jsme se domů. Doufáme, že 
sníh jen tak brzo neroztaje a ještě něco spácháme.☺ 

          Eliška N. 

 

 

 

Děcka ze scholy si letošní  
mimořádné sněhové nadílky 

parádně užila… 
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SALESIÁNI NA HAITI 
 (z listu hlavního představeného Pascuala Cháveze) 
"Dějiny přítomnosti salesiánů na Haiti jsou od počátku spojeny s 
jednou institucí v Port-au-Prince, “Ecole Nationale des Arts et 
Métiers”, více známou pod obecným označením „Saint Jean Bosco“. 
Když prezident Vincent viděl salesiánské dílo v sousední zemi, 
požádal v říjnu 1934 arcibiskupa ze Santo Domingo Mons. Pittiniho, 
aby podobné dílo, jaké salesiáni řídili v dominikánském hlavním 
městě, založili také v Port-au-Prince. Hlavní představený 
následujícího roku do Port-au-Prince vyslal zvláštního vizitátora, dona 
Antonia Candelu, který spolu s Mons. Pittinim a haitskou vládou 
sepsali základní smlouvy pro založení nového díla. K zasazení 
salesiánského charismatu na Haiti hlavní představený delegoval 
Francouze bretaňského původu a lyonského ex-provinciála, dona 
Marie Gilberta. Spolu s italským koadjutorem Adrianem Massou se 
zde vylodili 27. května 1936. Komunitu poté přišli doplnit další 
spolubratři. Dílny, vedené dynamickými a kompetentními mladými 
italskými salesiánskými učiteli, daly škole takový impuls, že se 
postupně stala nejlepší učňovskou školou v zemi. Personální posily z 
Belgie napomohly k tomu, že se začalo pečovat o místní povolání. 
Prvním haitským salesiánem se stal v roce 1946 don Serges Lamaute. 
První haitský koadjutor Hubert Sanon skládal první sliby na Kubě o 
rok později. V roce 1948 byla vyslána skupina pěti mladých do 
Francie, aby zde absolvovala noviciát a filosofická studia. 
Teprve v roce 1951 salesiáni otevřeli dům v Petionville, a v roce 1955 
„Fondation Vincent“ v Cap-Haďtien, první farnost svatého Jana Boska 
na haitské půdě. Haiti zpočátku spadalo pod salesiánskou provincii 
Mexiko-Antily se sídlem v Havaně, později byla spolu Kubou, 
Dominikánskou republikou a Portorikem součástí provincie Antily se 
sídlem v Santo Domingo. Od roku 1992 je Haiti vizitatorií se sídlem v 
Port-au-Prince. V současné době je zde deset domů; formační domy 
jsou tři: přednoviciát, noviciát, postnoviciát. Domy jsou velmi 
významné a umístěné ve velice chudých a potřebných prostředích. 
Salesiáni působí na Haiti 60 let a zemi bylo 66 salesiánů v 9 
komunitách. Salesiánská přítomnost je zaměřena na ujímání se 
nechudších dětí a mladých lidí, dětí z ulice a v ohrožení a na jejich 

formální a neformální výchovu a vzdělávání.  

Při zemětřesení zahynuli 3 salesiáni ve věku 85, 28 a 26 let a asi 500 chovanců! 
Dílo v Énam bylo srovnáno se zemí, provinciální dům v Drouillard je značně 
poškozen, Dílo malých škol otce Bonhema (OPEPB) se zcela zřítilo stejně jako 
ubytovna v Gressier; v Thorland byla poškozena budova salesiánské komunity, 
kaple se rozpůlila na dvě části a dům pro duchovní cvičení je zcela nepoužitelný. 
Také dům v Fleuriot byl zničen a jeho obyvatelé nyní spí na hřišti.  www.sdb.cz 

 

 

  

   

Letošní 10. jubilejní ples byl klaunský. Připomínala to nejen 
výzdoba, ale i nosy, které byly pro všechny připraveny. Dokonce i 
někteří organizátoři vylepšili svůj úsměv či obličej. Bylo opět plno, 
malá tombola dosáhla rekordního čísla 425 cen a velká losovaná 
tombola 45 cen. Moc všem ještě jednou děkujeme. Děkujeme také 
SOS (Seskupení Ondry Svačiny). Je vidět, že hodiny strávené ve 
zkušebně na DISu se zúročily v moc pěkné a kultivované 
vystoupení. 
Mnohé překvapily písničky od staré dobré “ABBY“ v revivalové 
podobě a v tradičním složení této švédské skupiny (2+2 včetně 
kostýmů). Po půlnoci se ještě s touto kapelou představil také 
bývalý zpěvák skupiny Fleret a Symfonik Rumpál – Pavel Kačes 
Husár a zazněly skladby z desky Umbajquí…. 
Kdo vydržel až do konce jistě nebyl zklamaný. 
Vím, že termín Disáckého plesu je už léta stejný, spíš by stálo za 
zváženou, zda se ve stejném termínu musely konat ve Fryštáku 
ještě další 2 plesy – skautský a zemědělský? 
Mnozí z návštěvníků by tak do budoucna možná přivítali lepší 
koordinaci plesové sezóny…      - lk+pn - 
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HAITI  –  NĚKTERÉ ZEMĚ NEMAJÍ ŠTĚSTÍ  
Bývalý ostrov Hispaniola je rozdělen na dva státy. Na západě se 
nachází stát Haiti. Na východní části ostrova je Dominikánská 
republika. Snad kromě Korejského poloostrova není na Zemi 
dvou sousedících zemí, spojených společnou historií, které by 
dokumentovaly propastnější rozdíly mezi sebou. 
„Některé země prostě nemají štěstí“, myslí si o své vlasti haitský 
novinář Joel Dreyfus.  „Haiti je jednou z těch, kde přichází jedna 
katastrofa za druhou“.  Tragické zemětřesení přineslo těžce 
zkoušenému Haiti další ránu. Nejchudší země západní polokoule se 
utápí v nekonečném kolotoči převratů, nestability, vlád krvavých 
diktátorů a řádění přírodních živlů. Potencionální turistický ráj je 
doslova odkázán na dobročinnost ze zahraničí. Kdo může, ze země 
utíká. Ročně emigruje 12 tisíc lidí. Haiťany svírá přesvědčení, že žijí na 
prokletém místě. Sousední Dominikánská republika je bohatým 
prosperujícím státem a vyhledávanou luxusní turistickou destinací, Haiti 
se topí v bídě, nestabilitě a násilí. 
Historie samostatné Haiti začala před 200 lety tím, že vůdcové povstání 
proti francouzským kolonistům uzavřeli smlouvu s démony voodoo.  
(Antonie Dalmas, History of the Saint-Domingue Revolution, 1814).  
„Čarodějnictví voodoo je nadále součástí každodeního života na Haiti. 
Tři čtvrtiny Haiťanů praktikuje jeho krvavé rituály. Proto je Haiti v bídě. 
Voodoo je příčinou. Řešením bude odstranit voodoo. Uctívání satana 
skrze voodoo je prokletím …“ , říká otec Libor Halík, pravoslavný kněz. 
Známý americký kazatel  Pat Robertson v televizním projevu mimo jiné 
řekl :“ Dominikánská republika je prosperující, zdravá, plná turistických 
letovisek a Haiti žije v zoufalé bídě. Potřebují se obrátit a navrátit 
k Bohu a my se za to musíme modlit. I v této tragédii (zemětřesení z 
12.1.201) jsem optimistou v tom, že toto dobro přijde (obrácení 
Haiťanů k Bohu). Teď ale pomáhejme trpícím lidem, protože jejich 
utrpení je nepředstavitelné“ !  
                          - lk -
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010 
V prvních lednových dnech proběhl v našem městě už 10. ročník 
celostátní Tříkrálové sbírky České katolické charity a stejně jako loni 
koledovalo celkem 18 skupinek. Letos bylo skutečně velmi nepříznivé 
počasí, a proto je potřeba vyjádřit upřímný obdiv a dík všem 
koledníkům. Každoročně se do Fryštáku vrací ze sbírky 30 – 40 % 
celkového obnosu. Protože u nás není konkrétní charitní dílo, jsou 
podpořeny přímou pomocí sociálně slabé rodiny. 

Ráda bych se zmínila o tom, jak se 
s penězi, získanými Tříkrálovou 
sbírkou, naložilo vloni. V olomoucké 
arcidiecézi byly podpořeny tyto 
záměry: Nemocnice Milosrdných 
bratří Vizovice, dokončení 
rekonstrukce Azylového domu pro 
matky s dětmi ve Valašském 
Meziříčí, financování studia 
ukrajinského studenta na VOŠ 
sociální Olomouc (tento student pak 
po návratu na Ukrajinu bude 
rozvíjet pomoc potřebným v této 
zemi), humanitární pomoc v Zambii 
v arcidiecézi Lusaka, vybudování 
bezbariérového přístupu do Domu 
sv. Josefa v Kojetíně, pro charitní 
ošetřovatelskou službu v Holešově 
byl zakoupen sterilizátor pro 
přípravu ošetřovatelského 
materiálu, atd. Ve výčtu více než 
pěti set podpořených projektů lze 
nalézt také dobudování denního 
centra sv. Josefa pro psychicky 

nemocné ve Frýdku – Místku, osobní asistenci v Ostravě, mobilní 
hospicovou péči v Opavě a Kyjově, pomoc lidem postiženým 
povodněmi, pomoc handicapovaným matkám s dětmi a řadu dalších…. 
Chtěla bych upřímně poděkovat všem Fryštačanům, kteří jakkoli 
přispěli, za jejich štědrost a velkodušnost na účasti dobrého díla 
pomoci potřebným…Do nového roku 2010 přejeme radost v srdci, 
naději a opravdový pokoj do duše…. 
                        Za dobrovolnou farní charitu Fryšták  - Jana Jasenská 
PS :O velkém zájmu o tuto sbírku svědčí mj. i fakt, že když koledníci 
nezastihli určité lidi doma, přinesli tito finanční obnos přímo domů 
koledníkům… 
 

 

 vedoucí částka 

1 J. Jasenský 1. 950,- 

2 A. Horáková 2. 830,- 
3 J. Jasenská 4. 979,- 
4 M. Halaštová 2. 208,- 
5 L. Fuksa    806,- 
6 M. Němec 4. 970,- 
7 H. Němcová 6. 476,- 
8 S. Skalička 11. 520,- 
9 E. Zbranková 9. 905,- 
10 V. Konečná 3. 734,- 
11 L. Kučera 4. 825,- 
12 D. Odstrčil 4. 334,- 
13 A. Kočendová 8. 910,- 
14 V. Divilová 4. 998,- 
15 I.Lauterkrancová 8. 685,- 
16 J.Macháčková 4. 290,- 
17 J. a L. Görigovi 6. 736,- 

18 K. Jasenská 3. 602,- 
 celkem 95. 758,- 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
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, každé číslo Farníčku je 
pro mne dobrou příležitostí sdělit 
Vám, o čem přemýšlím, co se mně 
zdá důležité, co i psaným slovem 
podpořit a zdůraznit nebo před čím 
varovat. Život křesťanů je život 
obyčejných lidí, kteří mají 
neobyčejný vtah. Vztah, živý vztah 
k Bohu. Tento živý vztah k Bohu je 
odpovědí na lásky plný vztah Boha 

k nám. Naše víra je odpověď, nikoli otázka. A přesto je normální, že 
neznáme odpovědi na všechny otázky týkající se dění ve světě. Proč 
třeba Haiti, proč umírají lidé při atentátech, proč nemoci, násilí? Zlo 
nás chce přesvědčit, že je silnější, než dobro. Nesmíme se dát, i když 
je to těžké. Nebojme se sdělovat si navzájem dobré zkušenosti, 
protože těch negativních vidíme, slyšíme a čteme dost. Chci Vás také 
povzbudit k osobní i společné modlitbě, která je projevem našeho 
přátelského vztahu k Bohu. Duch Svatý nám napoví, co a jak dělat. 

      Vše dobré přeje a žehná Vám otec Miroslav 
 

P L N O M O C N É  O D P U S T K Y  -  Č E T B A   P Í S M A 
Tento plnomocný odpustek, který je spojen s rozjímavou četbou 
Písma svatého, je možné získat každý den během celého roku. 
Stanovená podmínka pro jeho získání zní takto: Ten, kdo se nejméně 
půl hodiny s úctou náležející bohoslužbě slova věnuje četbě Písma 
svatého (podle způsobu „lectio divina“ – duchovního – rozjímavého 
čtení), získává plnomocný odpustek.  
Za kratší čtení Písma jsou propůjčeny částečné odpustky. 
I tento odpustek je možné získat pouze při splnění tří obvyklých 
podmínek: Svátost smíření v blízké době, svaté přijímání a modlitba 
na úmysl Svatého otce v ten den.  

O D  A  D O  Z -  O  J Í D L E  A  P I T Í –  F R A N T I Š E K  Z Á L O H A 
� Aspoň jedno jídlo denně by měla jíst rodina pohromadě. 
� Ani tak káva, jako to, co se často při ní povídá, je jed. 
� Alkohol v malém je lék, ve velkém jed. 
� Alkohol je metla lidstva, ale zametat se musí. 
� Bez práce nejsou koláče. 
� Bez koření není vaření. 
� Bez jídla a pití nelze dobře žíti. 
� Běda těm, kteří ráno vstávají jen proto, aby se opíjeli. 
� Co se doma uvaří, má se doma sníst. 
� Co se sní, to se určitě nezkazí. 
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                                                K A L E N D Á R I U M   Ú N O R  2 01 0 
   
  2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 
  5.2. Památka svaté Agáty 
  6.2. Památka svatého Pavla Mikiho a druhů 
  7.2. 5. neděle v mezidobí 
10.2. Památka svaté Scholastiky 
14.2. 6. neděle v mezidobí 
17.2. Popeleční středa 
21.2. 1. neděle postní 
22.2. Svátek stolce svatého Petra 
23.2. Památka svatého Polykarpa 
28.2. 2. neděle postní 
                                                            Svatá Agáta        
 

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: 

 2.2. Exkurze do rodinného zábavného parku GALAXIE ve Zlíně 
 9.2. Zimní radovánky – stavění sněhuláka, vycházka (dle počasí) 

16.2. Cvičení a říkanky s maminkou Dankou 
23.2. Povídání o bylinkách a jejich používání s Markétou 

Šurbekovou, pasekářkou z Jaroslavic 
  PRAVIDELNÉ ČTVRTKY OD 16 - 18 HODIN -  VOLNÉ HRANÍ DĚTÍ 
 

P O M O C  H A I T I  
 
Veřejnou sbírku na pomoc po tomto zemětřesení vyhlásila mimo jiné i 
Charita ČR prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc, která na 
Haiti již několik let řídí humanitární projekty. 
Charita Česká republika vyhlašuje na pomoc Haiti veřejnou sbírku a 
otevřela sbírkový účet číslo: 

35-1868350237/0100 u Komerční banky, VS 99999.  
Do sbírky je možné přispět také odesláním DMS ve tvaru: 

DMS HAITI na číslo 87777 (jedna DMS stojí 30 Kč, na pomoc 
Haiti tak přispějete 27 Kč). 

Výše uvedenou sbírku i humanitární pomoc bude jménem Charity ČR 
provádět Arcidiecézní charita Olomouc. 

*** 
Také členové Salesiánské rodiny mohou finančně podpořit tuto 

solidaritu prostřednictvím účtu Salesiánské provincie Praha:  
číslo 16844021/0100, 
variabilní symbol 1201 
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Vodorovně: A. SPZ okresu St. Lubovňa,kutálet,řeka v Rusku – B. Jiráskovo 
jméno, mít rád, město na Slovensku – C. 1. díl tajenky – D. Výzva, to i ono, 
SPZ Prahy, příslušník peruánského kmene, korálový útes – E. Ukazovací 
zájmeno, ulétnutí, japon. lovkyně perel, mongolská řeka, větné spojení – F. 
Římsky 99,kanárovo obydlí, druh drůbeže, anglicky“zřícenina“, povzdech – G. 
Ženské jméno,okolo, česká řeka, ptačí potrava, měsíc – N. Letopis,stovky, na 
toto místo, symetrála, úžas – I. 3. díl tajenky – J. Staroarménské město, 
souhlas, bývalý obch. Dům, autor Vinnetoua, nejinak. 
Svisle: 1. Zevní tinktura, španělská vychovatelka – 2. Nevidomý, město 
v Turecku – 3. Druh hrubého sukna, odvětvený kmen stromu – 4. Římsky 148, 
včelíny, SPZ okresu Louny – 5. Chem. Značka cínu, vlečka, polská řeka – 6. 
Váček (na mince), mužské jméno – 7. Být pověšen, obilný květ – 8. Francovka, 
německy“paže“, belgické lázně – 9. Anglický šlechtický titul, 2. díl tajenky, zkr. 
rozhlasové spol. Senegalu – 10. Jméno zpěváka Mládka, planetka, čínské mužské 
jméno – 11. Rozpouštět, město při ústí Donu – 12. Mužský hlas, slovenská 
číslovka – 13. Římsky 1500, spolek, srbské město – 14. Svatební květina, 
anglicky „olej“, včelíny – 15. Město v Japonsku, nezáživně bavit – 16. Novinka, 
pole – 17. Výkladní skříň, stáří. Nápověda: E.Tolo, 2. Enez, 10. Ate, 15. Akita 
Tajenka z minula … příroda je kniha která nikdy nelže!   Fr. Záloha 
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