
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K Ř Í Ţ O V K A   N A    Ř Í J E N  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vodorovně: A. III. díl tajenky, B. jižní plod, římsky 1600, výtvar dramatika,  
C. domněnka, polní míra, římsky 48, latinská spojka, plynný uhlovodík, D. čidlo 

zraku, část těla, měkké kovy, strážci obydlí, izolační lepenka, E. plaz, epopej, 
rusky“tito“, Sarmat, tečka, F. kypřit půdu(slovensky), pobídka, anglicky“dub“, 

velké pole, promoční hala, G. hledět, ospalý člověk, vysoká zvěř. H. II. díl 
tajenky, I. město ve Vojvodině, SPZ Svitav, středoevropský čas (zkr.), značka 
přetlaku, had z Knihy džunglí 
Svisle: 1. úmluva, 2. dechový hudební nástroj, 3. citoslovce ohrazení, mužské 
jméno, 4. česká řeka, slovensky „velbloud“, 5. Semita, SPZ Opavy, tesařův úkon, 

6. první žena, giganty, 7. roční období, druh borovice, 8. jméno spisovatele Zoly, 
hudební dílo, 9. I. díl tajenky, zesílený zápor, 10. římsky 656, kosodřevina,  
11. vůdčí myšlenka, jméno herečky Vránové, 12. horníkovo pracoviště, tleskat, 
13. na to místo, polská řeka, belgické lázně, 14. německy“můj“, druh lihoviny, 
15. město v Čadu, druh oblečení, 16. ženské jméno, 17. fond (majetková 
hodnota ) 

Nápověda: Ati, Oak, Spa                                   

Tajenka z minula: …lze zůstat člověkem. 
        Připravil 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 
V měsíci říjnu se doporučuje modlitba svatého 

růžence. Ve slově „růženec“ je obsaženo slovíčko 

– „růže“. Růže je květina velmi krásná, 

ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská, ale 

zároveň má i trny. Růženec je modlitbou 

krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a královně 

Marii, ale je také 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 

Svatého růžence už mnohé vyprosila. Modlitba růžence v sobě 

obsahuje stále se opakující volání po Mariině přímluvě; zahrnuje v 

sobě všechnu bídu doléhající na člověka a obsahuje rozjímání a 

přemítání o jejím životě, který byl naplněný Bohem. Toto rozjímání je 

zaměřeno na život Kristův. Křesťanská modlitba se obrací k Bohu a i k 

těm, kteří u něj už přebývají - ke svatým. Mezi nimi zaujímá 

mimořádné postavení právě Maria, Matka Boží. Není prostě jen 

největší ze světců, nýbrž je jediná a jedinečná. To, co všechno o ní 

bylo napsáno, vyvěrá z nejryzejších zdrojů křesťanské víry. Mariina 

důstojnost a postavení spočívá v tom, že je Matkou Vykupitele. Tím, 

že se stala jeho matkou, stala se křesťankou. Tím, že žila pro své 

dítě, dorostla do zralosti křesťanského života. Ona spoluprožívala jeho 

život a následovala jej až pod kříž, plná víry. Snažme se proto 

v nadcházejícím měsíci se Panně Marii ještě více přiblížit 

prostřednictvím modlitby růžence.                            otec Miroslav                    

O M L U V A 
V minulém čísle Farníčku došlo k nedopatření a na titulní 

straně se nám podařilo „vyrobit“  

pořádnou - doslova školáckou hrubku. 

Díky za upozornění pozorné čtenářky. 

(Ţe by si toho nikdo jiný opravdu nevšimnul ???) 

 

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 

 Půst nezabíjí, ale obžerství ano. 

 Pravý včelí med – potrava i lék. 

 Proto musí huba papat, aby mohla dobře klapat. 

 Potřeba alkoholu stoupá, opilci klesají. 

 Při pití mnohém, rozume sbohem. 

 Při studené kuchyni i horoucí srdce zchládne. 

 Pivo je tekutý chléb českých mužů. 

 Prázdný žaludek není dobrý rádce. 

 Rum je jed, ale když není, je to také otrava. 

 Střídmost v jídle a pití prodlužuje žití. 
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K A L E N D Á R I U M    Ř Í J E N  2 01 0 
  1.10. Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše 

  2.10. Památka svatých andělů strážných 

  3.10. 27. neděle v mezidobí 

  4.10. Památka svatého Františka z Assisi 

10.10. 28. neděle v mezidobí 

15.10. Památka svaté Terezie od Ježíše 

17.10. 29. neděle v mezidobí 

18.10. Svátek svatého Lukáše, evangelisty 

24.10. 30. neděle v mezidobí 

28.10. Svátek svatých Šimona a Judy 

31.10. 31. neděle v mezidobí                                       svatý Lukáš 

 

K L U B   M A M I N E K  - F R Y Š T Á K 
PRAVIDELNÉ ÚTERKY OD 9-11 HODIN: 

  5.10. Prezentace činnosti Občanské poradny Charity Zlín  

          Kateřinou Páleníčkovou 

12.10. Břišní tance, lektorka orientálního tance Mgr. Pavla Boudová 

19.10. Cvičení s dětmi s Danuškou 

26.10. Využití dýní v kuchyni (recepty+ochutnávka)  

 Tvořeníčko pro dětí s okrasnými dýněmi 

PRAVIDELNÉ ČTVRTKY OD 16-18 HODIN: 

Po předchozí domluvě. 

Herna – volné hraní dětí 

PÁTEČNÍ TVOŘENÍ 15. 10. V 17 HOD.: 

Věnečky na Dušičky, podzimní věnce aj. dekorace, materiál zajištěn 

NAJDETE NÁS NA: 

www.klubmaminekfrystak.webnode.cz 

a napsat nám můžete na:  vlastovky@email.cz 

P L N O M O C N É  O D P U S T K Y – S E R I Á L  
Tentokrát máme pro vás informace o udělování  

plnomocných odpustků za modlitbu růţence. 

Plnomocný odpustek získá každý, kdo se růženec pomodlí v kostele, 

veřejné kapli, v rodině, řeholním společenství nebo náboženském 

spolku. V jiných, než v uvedených případech budou propůjčeny jen 

částečné odpustky. 

Podmínky pro získání plnomocného odpustku (kromě třech obvyklých) 

jsou tyto: Pět tajemství růžence musí následovat bezprostředně po 

sobě (bez přerušení), s ústní modlitbou je spojeno rozjímání 

růžencových tajemství, při společné modlitbě růžence musí ten, kdo 

se předříkává, obvyklým způsobem nahlas uvést do rozjímání 

jednotlivých tajemství. Při soukromé modlitbě stačí, když během 

modlitby jsou tajemství v tichosti rozjímána. 
          -vn- 

  

http://www.klubmaminekfrystak.webnode.cz/
mailto:vlastovky@email.cz
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N Á R O D N Í   P O U Ť   V   Ř Í M Ě  
Koncem září uplynul právě rok od návštěvy 

papeže Benedikta XVI. v České republice. 

K této příležitosti vyhlásili naši biskupové 

Národní pouť do Říma ve dnech 9. - 11. 

listopadu 2010. Ta má být symbolickým 

poděkováním Svatému otci za návštěvu 

naší země. Zahájení Národní pouti v Římě 

bude v úterý 9. listopadu v bazilice Santa 

Maria Maggiore v 15.00 hodin, kde bude po 

modlitbě svatého růžence slavena mše sv. 

Příležitost poděkovat Svatému otci budou mít poutníci z ČR dne 10. 

listopadu při pravidelné středeční generální audienci na Svatopetrském 

náměstí, která začíná v 10.00 hodin. Téhož dne odpoledne budou slavit 

biskupové Čech, Moravy a Slezska společně mši svatou v 15.00 hodin v 

bazilice sv. Petra. Ve čtvrtek 11. listopadu se poutníci společně setkají v 

bazilice sv. Jana v Lateránu při společné mši svaté v 10.30 hodin a 

národní pouť bude ukončena ve 12.30 hodin modlitbou Anděl Páně a Te 

Deum v bazilice Svatého Kříže v Jeruzalémě, titulární bazilice kardinála 

Miloslava Vlka. V případě, že byste se chtěli této pouti zúčastnit, 

přihlaste se, prosím, co nejdříve v sakristii nebo přímo v cestovní 

kanceláři Miklas Tour Prostějov. Ta nabízí několik variant poutního 

zájezdu v cenovém rozmezí 4 – 5.000 Kč. Bližší informace se dozvíte na 

internetových stránkách www.miklastour.cz nebo na telefonním čísle 

582 336 490                        -vn-    
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 STAŘÍČKOVA POUŤ 2010 
Už po páté jsme se letos sešli, abychom si připomněli příchod Dona 

Ignáce Stuchlého (pro nás „Staříčka“) do Fryštáku. Několik dnů 

předem jsme netrpělivě sledovali předpovědi počasí, protože víkend 

kolem 25. září podle meteorologů nesliboval nic dobrého. A nutno 

dodat, že tentokrát předpověď vyšla dokonale. Zatažené nebe už od 

soboty a nedělní hustý déšť zabránil, abychom se sešli u staříčkovy 

busty vedle kostela. Ale to by až tak nevadilo – všichni (včetně 20-ti 

členné delegace z družební slovenské obce Muráň) přišli na slavnostní 

mši svatou v našem kostele. Letošní „Staříčkovu pouť“ podpořil svou 

účastí nový i provinciál salesiánů, Fryštačanům dobře známý P. Petr 

Vaculík – jeho stručný životopis jste si mohli přečíst v minulém čísle 

Farníčku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní mši svatou umocnilo i vystoupení fryštácké scholy mladých 

s kapelou, které doslova vehnalo mnoha přítomným slzy do očí. 

(Zvláště dojati byli naši slovenští přátelé – podle jejich slov ještě nic 

takového nezažili a neslyšeli). 

Poté se většina z nás přesunula do prostoru mezi ulicemi Potoky a 

Osvobození, kde bylo připraveno vysvěcení sousoší nazvaného Návraty 

– autora Stanislava Novotného. Vykropení se zhostil otec Mirek a dodal 

slavnostnímu odhalení i důstojný rámec. Nebe zůstalo „otevřeno“ – ale 

kupodivu hustý déšť většinu přítomných nijak neodradil – a zůstali až 

do konce – za což jim patří velký dík….                                   –pn- 

 

 

 

   

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ÚSMĚV 
 

Úsměv nic nestojí a má 

velkou cenu. Obohatí toho, 

kdo ho dostane a neochudí  

toho, kdo ho dává. Trvá jen 

okamžik, ale vzpomínka na 

něj může být věčná. 

 

Nikdo není tak bohatý, 

aby se bez něj mohl 

obejít. Nikdo není tak 

chudý, aby ho nemohl dát. 

Přináší štěstí do domu, 

podpírá při práci a je 

viditelným znamením 

hlubokého přátelství. 

 

 

Úsměv dá odpočinout 

od únavy, obnovuje 

odvahu demoralizovaným, 

ve smutku je útěchou, 

pomáhá od každé strasti. 

Ale je dobře, že se nedá 

koupit ani půjčit, ani ukrást, 

protože jeho hodnota je 

v okamžiku, kdy je věnován. 

 

A když potkáte někoho, 

kdo se na vás neusměje, 

buďte štědří a usmějte 

se vy, protože nikdo 

nepotřebuje víc úsměv než 

ten, kdo ho sám dát neumí. 

                  sv. Pio z Pietrelciny 

 

Úsměv dá odpočinout 

od únavy, obnovuje 

odvahu demoralizovaným, 

ve smutku je útěchou, 

pomáhá od každé strasti. 

Ale je dobře, že se nedá 

koupit ani půjčit, ani ukrást, 

protože jeho hodnota je 

v okamžiku, kdy je věnován. 

 

A když potkáte někoho, 

kdo se na vás neusměje, 

buďte štědří a usmějte 

se vy, protože nikdo 

nepotřebuje víc úsměv než 

ten, kdo ho sám dát neumí. 

              

             sv. Pio z Pietrelciny 

 

 

http://www.miklastour.cz/
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STAŘÍČKOVA POUŤ – FRYŠTÁCKÁ STARDANCE 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Do fryštácké StarDance se sice 

přihlásily jen tři rodiny - Kučerovi, 

Němcovi a Lauterkrancovi, ale  

jejich taneční čísla byla úžasná. 

K dobré náladě i tentokrát hráli 

Kopřivovi z Přílep a také Jazzbook z Lukovečka. Kdo chtěl, ten se 

dobře bavil, i když tentokrát by ven snad ani psa nevyhnal. Díky 

všem, kdo se na letošním ročníku „Staříčkovy pouti“ podíleli a za rok 

se asi budeme muset trochu víc modlit, aby nám vyšlo počasí.   –pn– 
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CO DÁL S FARNÍČKEM ?                                                  …ZAMYŠLENÍ  
Milí čtenáři našeho farního časopisu - nazrál čas podívat se otevřeně 

pravdě do očí a vyřešit další fungování a budoucnost Farníčku. 

V současnosti máme za sebou 8 ročníků a 87 čísel. 

Bohužel i přes občasné výzvy o pomoc a zapojení se do redakční 

práce, se za celých 8 let nepodařilo rozšířit počet přispívajících a 

spolupracujících. Počet členů redakční rady se postupem let několikrát 

změnil, ale nikdy nezvýšil. Konečně můžete se o tom sami přesvědčit 

na stránkách naší farnosti www.farnostfrystak.cz, kde najdete 

všechna čísla Farníčku a spoustu dalších informací. Zejména 

v poslední době se ale bohužel stává pravidlem, že tak nějak chybí „o 

čem psát“. Možná je důvodem i fakt, že se neděje tolik akcí, spolčo či 

sbor se neschází tak často jako dřív…atd. Asi si říkáte, že je škoda 

rušit farní časopis, na který si už všichni zvykli. Určitě máte pravdu, 

ale na druhé straně pochopte fakt, že musí být zájem i z druhé 

strany. A také musí být i chuť do práce nejenom u tří nebo čtyř členů 

redakční rady (a několika málo spolupracovníků), ale především u Vás 

farníků…Potom totiž nutně vzniká pocit, že si tady píšeme spíš něco 

pro sebe. Stojíme tedy na rozcestí a musíme se rozhodnout. Buď se 

do práce kolem vydávání časopisu zapojí více lidí nebo (v první fázi) 

bude Farníček vycházet pouze 4x do roka ( a když se nic nezmění – 

tak asi za čas skončíme úplně). Konec konců farností, které nemají 

svůj časopis je spousta a také se nic neděje. Možná se za čas najde 

„někdo“, kdo bude chtít pokračovat v námi započaté práci a pak se i 

my (rozuměj redakční rada) rádi přidáme. Tak co na to říkáte? 

Chceme znát Váš názor – a proto si necháme čas na rozmyšlenou do 

konce letošního roku. Do té doby můžete psát své poznatky, vložit je 

do obálky a vhodit na faru do schránky „ s heslem Farníček“ – nebo 

využít naši e-mailovou adresu: farnicek@post.cz. 

O další budoucnosti Farníčku tedy rozhodnete Vy sami. 

 

Těšíme se na Vaše poznatky a věříme, že tato výzva padne na 

úrodnou půdu. Ono je totiž vydávání takového farního časopisu běh 

na dlouhou trať a dost dobře nejde „vybrat si jednoho či dva  

převozníky, kteří budou pracovat a ti ostatní se jen povezou. 

Pak by to mohlo dopadnout stejně jako ve známé pohádce o 

Zlatovlásce, kde převozník už netrpělivě čeká, až si někdo sedne do 

lodi, aby mu vrazil veslo do ruky a rychle vyskočil. 

Tak třeba najde i někdo další odvahu podívat se pravdě do očí… 

Těšíme se na vaše případné příspěvky na toto téma. 

A nebojte se je podepsat, protože je to slušnost a křesťané jsou přece 

slušní lidé a anonymy nepíší. A my se v dalších číslech Farníčku 

podělíme o Vaše názory i s ostatními… 
         -pn- 

 

 

 

 

 

  

mailto:farnicek@post.cz
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ŠPANĚLSKO  – PO STOPÁCH CAMINA (2. ČÁST) 
Po necelých třech hodinách letu (kdy bohuţel nic 

moc venku není vidět, protoţe letíme poměrně 

hustou oblačností a dokonce ani steward Peter 

vlastně pořádně neví, kudy letíme…) se snášíme 

pomalu k zemi. Přistání probíhá hladce a jediné 

co nás teď zdrţuje je čekání na naše kufry. 

Madridské letiště Barajas leţí několik kilometrů 

severně od města a my to budeme mít 

jednodušší. Na naší cestě do Burgosu se 

nemusíme proplétat šílenou dopravou v centru 

města. Na parkovišti před letištěm uţ čeká Martina a její kamarád 

Enrique, který nám bude po část cesty průvodcem. Nastupujeme do 

vypůjčeného auta (Peugeot 206), napěchujeme do něj všechna 

zavazadla a vyráţíme. Ještě nás čeká asi 230 kilometrů dlouhá cesta 

do bývalého hlavního města Kastílie – starobylého Burgosu. Je 

podvečer, provoz na dálnici v pohodě a my se rychle blíţíme k cíli. Asi 

po 50 kilometrech projíţdíme pohořím  Sierra de Guadarrama, jehoţ 

strmé skály lemují dálnici po obou stranách. Připadám si jako někde 

na „Divokém západě“ jen mi do toho tak nějak „nesedí“ staré 

románské kostelíky ve vesnicích podél cesty. Krajina se rychle mění a 

suché skoro pusté pláně mesety střídá zelený porost a místy rozsáhlá 

pole vlčího máku – prostě nádherný pohled.  

Provoz houstne a za chvíli uţ projíţdíme kolem  

starobylé katedrály na nábřeţí řeky Arlanzón,  

kde stojí jezdecká socha muţe, který Burgos  

v dávné historii tolik proslavil. Teď tu stojí na koni, 

v plné zbroji a s taseným mečem. Slavný Rodrigo 

Ruiz de Vivar, zvaný El Cid - Campeador.  

Lidový hrdina, legendární bojovník a ochránce  

křesťanů před Maury. Šlechtic a ţoldnéř, který   

zemřel v roce 1099, a který odpočívá v pokoji se  

svou ţenou Jimenou v burgoské katedrále.  

(Možná, že si někteří z „pamětníků“ vybaví americký historický 

velkofilm  z roku 1961 - EL Cid v hlavní roli s Charlonem Hestonem a 

Sophiou Loren). Po chvilce jízdy, kdy míjíme stavbu university 

v Burgosu (kdysi slavného špitálu pro poutníky na jejich cestě do 

Compostely) zastavujeme s autem na parkoviště v ulici Calle 

Complutense, kde budeme několik dnů bydlet.  

Uţ je večer (po 21 hodině) a venku je pořád docela teplo - 30 stupňů. 

Asi si to pověstné španělské horko opravdu uţijeme…. 

Tak teď rychle na kutě, protoţe zítra uţ nás čeká prohlídka Burgosu a 

jeho historických skvostů – a ţe jich vůbec není málo.  

                                                                                       -pn- 
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LITURGICKÉ OKÉNKO 
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                                                               -js-  

P R O S B A   Z  H R Á D K U 
Prosíme všechny, kteří by mohli věnovat 

zbytkový vosk (kousky svíček, zbytky 

vosku v kalíškových svících,…) pro účely 

pracovní terapie klientů Domova Hrádek 

Fryšták, aby jej ukládali do označené 

nádoby, která bude umístěna u 

kontejneru v zadní části fryštáckého 

hřbitova, případně předali přímo v budově 

na Hrádku.  

    
    Za vaši ochotu děkují všichni z Hrádku. 

 

           -vn-  
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ADOPCE NA DÁLKU 
Váţení adoptivní rodiče, 

Opět se pomalu blíží konec roku a my se probíráme hromádkou 

dopisů od 7 dětí, které žijí na jiném světadíle v indickém státě 

Karnataka a díky štědré podpoře Vás, Fryštáčanů, mohly pokračovat i 

letos ve školní docházce. Bohužel Farníček svým rozsahem 

neumožňuje otisknout vše a tak Vám zprostředkujeme nejčerstvější 

poštu z letních měsíců alespoň ve zkratce. Od všech dětí jsme dostali 

vysvědčení většinou doplněné fotografií a anglickým překladem 

dopisu. Navíc přišla ve třech dopisech prosba o podporu při studiu na 

vyšším stupni školy (jedná se o studenty Arun Joyson Rodrigues, 

Adriya S Louis a Shelton I Gomes). U těchto studentů je roční 

příspěvek vyšší o 1.100,- Kč, než je podpora u malých školáků. 

Letošní (už patnáctou sbírku) zahájíme v prvních listopadových dnech 

a opět můžete své dary předávat skupině organizátorů, jejichž jména 

budou zveřejněna v relacích městského rozhlasu a také v propagační 

skříňce na náměstí. Věříme, že opět přispějete ke zlepšení života dětí 

v nejchudších oblastech Indie.                           organizátoři sbírky 

 

NOVÁ CESTA SVĚTLA NA SVATÉM HOSTÝNĚ 
Od neděle 12. září 2010 máte na Svatém 

Hostýně novou možnost projít si a 

vykonat pobožnost tzv. Cesty světla. 

V uvedený den totiž olomoucký otec 

arcibiskup Jan Graubner požehnal tuto 

novou cestu o 14 zastaveních, která 

tematicky navazuje na dobře známou 

tradiční křížovou cestu. Během 

procházení Cesty světla totiž poutník 

rozjímá o čtrnácti velikonočních 

událostech, které jsou obsaženy v Písmu. 

Tato meditační stezka je vybudována 

podél původního valu hostýnské pevnosti 

v kopci nad Vodní kaplí. Cesta je 

vytvořena podle návrhu Ing. Josefa 

Jindry, obrazy jednotlivých zastavení 

namaloval Zdirad Čech. Vhodnou pomůckou k vykonání pobožnosti 

Cesty světla je malá brožurka Cesta světla – velikonoční pobožnost, 

jejímž autorem je Mons. Jan Graubner.  

Cena publikace je 29 Kč a je k dostání v prodejnách Karmelitánského 

nakladatelství (můžete zkusit prodejnu Veni ve Zlíně) nebo na webu 

www.ikarmel.cz. 

 

(podle zpravodaje OLDIN, foto: www.hostyn.cz)                      -vn- 
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     Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 

KNĚŢÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (30. ČÁST) 

V tomto čísle se ještě jednou 

zastavíme u životní cesty  

P. Františka Pitruna, který 

spravoval fryštáckou farnost 

v letech 1946 – 1950. Brzy po 

únoru 1948 bylo zřejmé, že se 

církvi v Československu rozhodně 

neblýská na lepší časy. Také 

salesiánský ústav ve Fryštáku žil 

v předtuše, že jej v budoucnu 

nečeká nic dobrého. Místní 

salesiáni se ještě snažili 

organizováním mládežnického 

kroužku Katolická akce pravdivě 

informovat farníky o vývoji jednání 

mezi státem a církví. StB však záhy začala „úřadovat“ i ve fryštáckém 

ústavu. Večer 31. ledna 1950 – na slavnost sv. Jana Boska, si přijela 

pro samotného Staříčka – P. Stuchlého, že jim prý musí jít „něco 

vysvětlit“. Jak později vzpomínal pamětník salesián P. Josef Topinka: 

„Díky energickému zákroku P. Pitruna, který pánům vynadal, že 

nemají teď v zimě ohled na osmdesátiletého člověka, (P. Stuchlý) 

nešel nikam.“ V noci z 13. na 14. dubna 1950 byl fryštácký 

salesiánský ústav v rámci „Akce K“ obsazen ozbrojenými složkami 

tehdejšího komunistického režimu. Chovanci a téměř všichni salesiáni 

- mezi nimi i P. Pitrun - byli ještě té noci odvezeni do internačního 

tábora v Oseku. Fryštácká farnost se tak ocitla bez duchovního 

správce. P. Pitrun strávil nějaký čas v internaci a poté byl zařazen na 

práci k Pomocným technickým praporům – tzv. PTP. Po ukončení 

vojenské služby u PTP pracoval několik let manuálně. V zaměstnání 

měl však nepříjemný úraz - přišel o dva prsty. To byla pro něj velká 

bolest, protože od mládí byl výborným houslistou. V roce 1966 směl 

nastoupit do duchovní správy, konkrétně do farnosti Blazice u 

Bystřice pod Hostýnem. Zde jako velmi oblíbený kněz působil až do 

své smrti – celkem 24 let. Zemřel 20. listopadu 1990 a je pochován 

na hřbitově v Blazicích. 

(Zpracováno s pomocí materiálů přístupných na www.sdb.cz) 

                                                             (Pokračování příště) -vn- 

Poznámka: Děkuji farníkům ze Žabárny za upozornění na chybnou 

informaci, která se objevila v Dějinách farnosti v minulém čísle a 

týkala se svěcení kříže na Žabárně. Tento kříž nebyl posvěcen v roce 

1949, ale již v roce 1942 olomouckým světícím biskupem Stanislavem 

Zelou, který zároveň v naší farnosti uděloval biřmování.    

      

 

 

 

 

http://www.ikarmel.cz/
http://www.hostyn.cz/
http://www.sdb.cz/
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Complutense, kde budeme několik dnů bydlet.  

Uţ je večer (po 21 hodině) a venku je pořád docela teplo - 30 stupňů. 

Asi si to pověstné španělské horko opravdu uţijeme…. 

Tak teď rychle na kutě, protoţe zítra uţ nás čeká prohlídka Burgosu a 

jeho historických skvostů – a ţe jich vůbec není málo.  

                                                                                       -pn- 
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LITURGICKÉ OKÉNKO 
Přinášíme další část seriálu Jany Skaličkové o tom, co bychom měli 

znát - tentokrát pokračuje dalšími informacemi o …BIBLI. 

Ano, je moţné, ţe Bůh mohl pouţít i „Evoluci“ (zemřelý kardinál 

Špidlík ţertem tvrdil, ţe je člověk z trnky, protoţe z té je opice). 

Rozhodující ovšem je, zda měl ten rozumný člověk také duši. 

Bible nám chce ukázat, ţe nás Bůh stvořil z lásky a pro lásku, ţe je 

ţena blízko srdci svému muţi. Těţko chápeme, proč ve Starém 

zákoně teče tolik krve, kdyţ jsme dostali desatero s přikázáním 

Nezabiješ. Je dobré si uvědomit, v jakém prostředí Izraelité ţili, a ţe 

se jednalo o boj o přeţití. Někdy má vyvraţdění soupeře symbolický 

ráz a to očištění od pohanských zvyklostí, od modlosluţby. Bůh je Bůh 

a uvaţuje jinak, neţ my lidé.  

Z tolika kmenů a rodů si vybírá nejslabší jedince, kteří mají otevřené 

srdce a jdou za ním. Vybral si Izrael, Davida mladého pastýře od 

stáda, Mojţíš zase špatně mluvil (asi koktal), Jakob ukradl bratrovi 

prvorozenectví a dostal poţehnání. Co je na tom dobrého? To, ţe 

Ezau o své prvorozenectví moc nestál, ale Jakobovi na něm hodně 

záleţelo. Neměli bychom i my bojovat o svou spásu? A co teprve 

chudou dívku z Nazareta  Marii, tu učinil Matkou Boţí. Hříšníci a 

celníci se stávali Jeţíšovými přáteli a učedníky. Dokonce apoštol Pavel 

před svým obrácením nechával zabíjet křesťany. Pak si ho Bůh pouţil 

za svůj nástroj. Bible je plná symbolů: např. číslo 7 je číslem plnosti, 

také 12, 40,777x odpustit znamenalo odpustit vţdycky. Exodus, tedy 

vyjití z Egypta je synonymem zbavení se otroctví, zbavení se hříchu. 

Egypt byl tenkrát plný různých model, bohů a bůţků. 

Zkusme si i my někdy otevřít Bibli. Ţidé a protestanti ji dobře znají, 

rozjímají o těchto textech a povaţují je za svou duchovní stravu. 

Moţná překvapí, ţe i muslimové znají některé části Bible. Znají 

Abraháma, protoţe jeho první syn Izmael (z otrokyně Hagár) se stal 

otcem Arabů. Znají i Jeţíše. A jak známe BIBLI my ? 

                                                               -js-  

P R O S B A   Z  H R Á D K U 
Prosíme všechny, kteří by mohli věnovat 

zbytkový vosk (kousky svíček, zbytky 

vosku v kalíškových svících,…) pro účely 

pracovní terapie klientů Domova Hrádek 

Fryšták, aby jej ukládali do označené 

nádoby, která bude umístěna u 

kontejneru v zadní části fryštáckého 

hřbitova, případně předali přímo v budově 

na Hrádku.  

    
    Za vaši ochotu děkují všichni z Hrádku. 

 

           -vn-  
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STAŘÍČKOVA POUŤ – FRYŠTÁCKÁ STARDANCE 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Do fryštácké StarDance se sice 

přihlásily jen tři rodiny - Kučerovi, 

Němcovi a Lauterkrancovi, ale  

jejich taneční čísla byla úžasná. 

K dobré náladě i tentokrát hráli 

Kopřivovi z Přílep a také Jazzbook z Lukovečka. Kdo chtěl, ten se 

dobře bavil, i když tentokrát by ven snad ani psa nevyhnal. Díky 

všem, kdo se na letošním ročníku „Staříčkovy pouti“ podíleli a za rok 

se asi budeme muset trochu víc modlit, aby nám vyšlo počasí.   –pn– 
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CO DÁL S FARNÍČKEM ?                                                  …ZAMYŠLENÍ  
Milí čtenáři našeho farního časopisu - nazrál čas podívat se otevřeně 

pravdě do očí a vyřešit další fungování a budoucnost Farníčku. 

V současnosti máme za sebou 8 ročníků a 87 čísel. 

Bohužel i přes občasné výzvy o pomoc a zapojení se do redakční 

práce, se za celých 8 let nepodařilo rozšířit počet přispívajících a 

spolupracujících. Počet členů redakční rady se postupem let několikrát 

změnil, ale nikdy nezvýšil. Konečně můžete se o tom sami přesvědčit 

na stránkách naší farnosti www.farnostfrystak.cz, kde najdete 

všechna čísla Farníčku a spoustu dalších informací. Zejména 

v poslední době se ale bohužel stává pravidlem, že tak nějak chybí „o 

čem psát“. Možná je důvodem i fakt, že se neděje tolik akcí, spolčo či 

sbor se neschází tak často jako dřív…atd. Asi si říkáte, že je škoda 

rušit farní časopis, na který si už všichni zvykli. Určitě máte pravdu, 

ale na druhé straně pochopte fakt, že musí být zájem i z druhé 

strany. A také musí být i chuť do práce nejenom u tří nebo čtyř členů 

redakční rady (a několika málo spolupracovníků), ale především u Vás 

farníků…Potom totiž nutně vzniká pocit, že si tady píšeme spíš něco 

pro sebe. Stojíme tedy na rozcestí a musíme se rozhodnout. Buď se 

do práce kolem vydávání časopisu zapojí více lidí nebo (v první fázi) 

bude Farníček vycházet pouze 4x do roka ( a když se nic nezmění – 

tak asi za čas skončíme úplně). Konec konců farností, které nemají 

svůj časopis je spousta a také se nic neděje. Možná se za čas najde 

„někdo“, kdo bude chtít pokračovat v námi započaté práci a pak se i 

my (rozuměj redakční rada) rádi přidáme. Tak co na to říkáte? 

Chceme znát Váš názor – a proto si necháme čas na rozmyšlenou do 

konce letošního roku. Do té doby můžete psát své poznatky, vložit je 

do obálky a vhodit na faru do schránky „ s heslem Farníček“ – nebo 

využít naši e-mailovou adresu: farnicek@post.cz. 

O další budoucnosti Farníčku tedy rozhodnete Vy sami. 

 

Těšíme se na Vaše poznatky a věříme, že tato výzva padne na 

úrodnou půdu. Ono je totiž vydávání takového farního časopisu běh 

na dlouhou trať a dost dobře nejde „vybrat si jednoho či dva  

převozníky, kteří budou pracovat a ti ostatní se jen povezou. 

Pak by to mohlo dopadnout stejně jako ve známé pohádce o 

Zlatovlásce, kde převozník už netrpělivě čeká, až si někdo sedne do 

lodi, aby mu vrazil veslo do ruky a rychle vyskočil. 

Tak třeba najde i někdo další odvahu podívat se pravdě do očí… 

Těšíme se na vaše případné příspěvky na toto téma. 

A nebojte se je podepsat, protože je to slušnost a křesťané jsou přece 

slušní lidé a anonymy nepíší. A my se v dalších číslech Farníčku 

podělíme o Vaše názory i s ostatními… 
         -pn- 

 

 

 

 

 

  

mailto:farnicek@post.cz
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N Á R O D N Í   P O U Ť   V   Ř Í M Ě  
Koncem září uplynul právě rok od návštěvy 

papeže Benedikta XVI. v České republice. 

K této příležitosti vyhlásili naši biskupové 

Národní pouť do Říma ve dnech 9. - 11. 

listopadu 2010. Ta má být symbolickým 

poděkováním Svatému otci za návštěvu 

naší země. Zahájení Národní pouti v Římě 

bude v úterý 9. listopadu v bazilice Santa 

Maria Maggiore v 15.00 hodin, kde bude po 

modlitbě svatého růžence slavena mše sv. 

Příležitost poděkovat Svatému otci budou mít poutníci z ČR dne 10. 

listopadu při pravidelné středeční generální audienci na Svatopetrském 

náměstí, která začíná v 10.00 hodin. Téhož dne odpoledne budou slavit 

biskupové Čech, Moravy a Slezska společně mši svatou v 15.00 hodin v 

bazilice sv. Petra. Ve čtvrtek 11. listopadu se poutníci společně setkají v 

bazilice sv. Jana v Lateránu při společné mši svaté v 10.30 hodin a 

národní pouť bude ukončena ve 12.30 hodin modlitbou Anděl Páně a Te 

Deum v bazilice Svatého Kříže v Jeruzalémě, titulární bazilice kardinála 

Miloslava Vlka. V případě, že byste se chtěli této pouti zúčastnit, 

přihlaste se, prosím, co nejdříve v sakristii nebo přímo v cestovní 

kanceláři Miklas Tour Prostějov. Ta nabízí několik variant poutního 

zájezdu v cenovém rozmezí 4 – 5.000 Kč. Bližší informace se dozvíte na 

internetových stránkách www.miklastour.cz nebo na telefonním čísle 

582 336 490                        -vn-    
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 STAŘÍČKOVA POUŤ 2010 
Už po páté jsme se letos sešli, abychom si připomněli příchod Dona 

Ignáce Stuchlého (pro nás „Staříčka“) do Fryštáku. Několik dnů 

předem jsme netrpělivě sledovali předpovědi počasí, protože víkend 

kolem 25. září podle meteorologů nesliboval nic dobrého. A nutno 

dodat, že tentokrát předpověď vyšla dokonale. Zatažené nebe už od 

soboty a nedělní hustý déšť zabránil, abychom se sešli u staříčkovy 

busty vedle kostela. Ale to by až tak nevadilo – všichni (včetně 20-ti 

členné delegace z družební slovenské obce Muráň) přišli na slavnostní 

mši svatou v našem kostele. Letošní „Staříčkovu pouť“ podpořil svou 

účastí nový i provinciál salesiánů, Fryštačanům dobře známý P. Petr 

Vaculík – jeho stručný životopis jste si mohli přečíst v minulém čísle 

Farníčku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní mši svatou umocnilo i vystoupení fryštácké scholy mladých 

s kapelou, které doslova vehnalo mnoha přítomným slzy do očí. 

(Zvláště dojati byli naši slovenští přátelé – podle jejich slov ještě nic 

takového nezažili a neslyšeli). 

Poté se většina z nás přesunula do prostoru mezi ulicemi Potoky a 

Osvobození, kde bylo připraveno vysvěcení sousoší nazvaného Návraty 

– autora Stanislava Novotného. Vykropení se zhostil otec Mirek a dodal 

slavnostnímu odhalení i důstojný rámec. Nebe zůstalo „otevřeno“ – ale 

kupodivu hustý déšť většinu přítomných nijak neodradil – a zůstali až 

do konce – za což jim patří velký dík….                                   –pn- 

 

 

 

   

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ÚSMĚV 
 

Úsměv nic nestojí a má 

velkou cenu. Obohatí toho, 

kdo ho dostane a neochudí  

toho, kdo ho dává. Trvá jen 

okamžik, ale vzpomínka na 

něj může být věčná. 

 

Nikdo není tak bohatý, 

aby se bez něj mohl 

obejít. Nikdo není tak 

chudý, aby ho nemohl dát. 

Přináší štěstí do domu, 

podpírá při práci a je 

viditelným znamením 

hlubokého přátelství. 

 

 

Úsměv dá odpočinout 

od únavy, obnovuje 

odvahu demoralizovaným, 

ve smutku je útěchou, 

pomáhá od každé strasti. 

Ale je dobře, že se nedá 

koupit ani půjčit, ani ukrást, 

protože jeho hodnota je 

v okamžiku, kdy je věnován. 

 

A když potkáte někoho, 

kdo se na vás neusměje, 

buďte štědří a usmějte 

se vy, protože nikdo 

nepotřebuje víc úsměv než 

ten, kdo ho sám dát neumí. 

                  sv. Pio z Pietrelciny 

 

Úsměv dá odpočinout 

od únavy, obnovuje 

odvahu demoralizovaným, 

ve smutku je útěchou, 

pomáhá od každé strasti. 

Ale je dobře, že se nedá 

koupit ani půjčit, ani ukrást, 

protože jeho hodnota je 

v okamžiku, kdy je věnován. 

 

A když potkáte někoho, 

kdo se na vás neusměje, 

buďte štědří a usmějte 

se vy, protože nikdo 

nepotřebuje víc úsměv než 

ten, kdo ho sám dát neumí. 

              

             sv. Pio z Pietrelciny 

 

 

http://www.miklastour.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10/10  

D U C H O V N Í   S L O V O 
V měsíci říjnu se doporučuje modlitba svatého 

růžence. Ve slově „růženec“ je obsaženo slovíčko 

– „růže“. Růže je květina velmi krásná, 

ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská, ale 

zároveň má i trny. Růženec je modlitbou 

krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a královně 

Marii, ale je také 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 

Svatého růžence už mnohé vyprosila. Modlitba růžence v sobě 

obsahuje stále se opakující volání po Mariině přímluvě; zahrnuje v 

sobě všechnu bídu doléhající na člověka a obsahuje rozjímání a 

přemítání o jejím životě, který byl naplněný Bohem. Toto rozjímání je 

zaměřeno na život Kristův. Křesťanská modlitba se obrací k Bohu a i k 

těm, kteří u něj už přebývají - ke svatým. Mezi nimi zaujímá 

mimořádné postavení právě Maria, Matka Boží. Není prostě jen 

největší ze světců, nýbrž je jediná a jedinečná. To, co všechno o ní 

bylo napsáno, vyvěrá z nejryzejších zdrojů křesťanské víry. Mariina 

důstojnost a postavení spočívá v tom, že je Matkou Vykupitele. Tím, 

že se stala jeho matkou, stala se křesťankou. Tím, že žila pro své 

dítě, dorostla do zralosti křesťanského života. Ona spoluprožívala jeho 

život a následovala jej až pod kříž, plná víry. Snažme se proto 

v nadcházejícím měsíci se Panně Marii ještě více přiblížit 

prostřednictvím modlitby růžence.                            otec Miroslav                    

O M L U V A 
V minulém čísle Farníčku došlo k nedopatření a na titulní 

straně se nám podařilo „vyrobit“  

pořádnou - doslova školáckou hrubku. 

Díky za upozornění pozorné čtenářky. 

(Ţe by si toho nikdo jiný opravdu nevšimnul ???) 

 

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 

 Půst nezabíjí, ale obžerství ano. 

 Pravý včelí med – potrava i lék. 

 Proto musí huba papat, aby mohla dobře klapat. 

 Potřeba alkoholu stoupá, opilci klesají. 

 Při pití mnohém, rozume sbohem. 

 Při studené kuchyni i horoucí srdce zchládne. 

 Pivo je tekutý chléb českých mužů. 

 Prázdný žaludek není dobrý rádce. 

 Rum je jed, ale když není, je to také otrava. 

 Střídmost v jídle a pití prodlužuje žití. 
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K A L E N D Á R I U M    Ř Í J E N  2 01 0 
  1.10. Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše 

  2.10. Památka svatých andělů strážných 

  3.10. 27. neděle v mezidobí 

  4.10. Památka svatého Františka z Assisi 

10.10. 28. neděle v mezidobí 

15.10. Památka svaté Terezie od Ježíše 

17.10. 29. neděle v mezidobí 

18.10. Svátek svatého Lukáše, evangelisty 

24.10. 30. neděle v mezidobí 

28.10. Svátek svatých Šimona a Judy 

31.10. 31. neděle v mezidobí                                       svatý Lukáš 

 

K L U B   M A M I N E K  - F R Y Š T Á K 
PRAVIDELNÉ ÚTERKY OD 9-11 HODIN: 

  5.10. Prezentace činnosti Občanské poradny Charity Zlín  

          Kateřinou Páleníčkovou 

12.10. Břišní tance, lektorka orientálního tance Mgr. Pavla Boudová 

19.10. Cvičení s dětmi s Danuškou 

26.10. Využití dýní v kuchyni (recepty+ochutnávka)  

 Tvořeníčko pro dětí s okrasnými dýněmi 

PRAVIDELNÉ ČTVRTKY OD 16-18 HODIN: 

Po předchozí domluvě. 

Herna – volné hraní dětí 

PÁTEČNÍ TVOŘENÍ 15. 10. V 17 HOD.: 

Věnečky na Dušičky, podzimní věnce aj. dekorace, materiál zajištěn 

NAJDETE NÁS NA: 

www.klubmaminekfrystak.webnode.cz 

a napsat nám můžete na:  vlastovky@email.cz 

P L N O M O C N É  O D P U S T K Y – S E R I Á L  
Tentokrát máme pro vás informace o udělování  

plnomocných odpustků za modlitbu růţence. 

Plnomocný odpustek získá každý, kdo se růženec pomodlí v kostele, 

veřejné kapli, v rodině, řeholním společenství nebo náboženském 

spolku. V jiných, než v uvedených případech budou propůjčeny jen 

částečné odpustky. 

Podmínky pro získání plnomocného odpustku (kromě třech obvyklých) 

jsou tyto: Pět tajemství růžence musí následovat bezprostředně po 

sobě (bez přerušení), s ústní modlitbou je spojeno rozjímání 

růžencových tajemství, při společné modlitbě růžence musí ten, kdo 

se předříkává, obvyklým způsobem nahlas uvést do rozjímání 

jednotlivých tajemství. Při soukromé modlitbě stačí, když během 

modlitby jsou tajemství v tichosti rozjímána. 
          -vn- 

  

http://www.klubmaminekfrystak.webnode.cz/
mailto:vlastovky@email.cz
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Vodorovně: A. III. díl tajenky, B. jižní plod, římsky 1600, výtvar dramatika,  
C. domněnka, polní míra, římsky 48, latinská spojka, plynný uhlovodík, D. čidlo 

zraku, část těla, měkké kovy, strážci obydlí, izolační lepenka, E. plaz, epopej, 
rusky“tito“, Sarmat, tečka, F. kypřit půdu(slovensky), pobídka, anglicky“dub“, 

velké pole, promoční hala, G. hledět, ospalý člověk, vysoká zvěř. H. II. díl 
tajenky, I. město ve Vojvodině, SPZ Svitav, středoevropský čas (zkr.), značka 
přetlaku, had z Knihy džunglí 
Svisle: 1. úmluva, 2. dechový hudební nástroj, 3. citoslovce ohrazení, mužské 
jméno, 4. česká řeka, slovensky „velbloud“, 5. Semita, SPZ Opavy, tesařův úkon, 

6. první žena, giganty, 7. roční období, druh borovice, 8. jméno spisovatele Zoly, 
hudební dílo, 9. I. díl tajenky, zesílený zápor, 10. římsky 656, kosodřevina,  
11. vůdčí myšlenka, jméno herečky Vránové, 12. horníkovo pracoviště, tleskat, 
13. na to místo, polská řeka, belgické lázně, 14. německy“můj“, druh lihoviny, 
15. město v Čadu, druh oblečení, 16. ženské jméno, 17. fond (majetková 
hodnota ) 

Nápověda: Ati, Oak, Spa                                   

Tajenka z minula: …lze zůstat člověkem. 
        Připravil František Záloha  
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