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Vodorovně: A.Učitel počtů – B. Rodiště básníka A. Sovy, léky proti nechutenství, 
vánek, nížina při toku Tigridu – C. Malá rána, německé muž. jméno, ukazovací 
zájmeno, herec Jiří – D. Edisonovo jméno, vůdčí myšlenka, anglicky „dub“, 

hliníková fólie – E. Tajenka – F. Využívatel taktiky, slovensky“jako“, květenství 
obilí, obec v okrese Příbram – G. Jihoevropan, český herec,bodná zbraň, zahradní 
květina – H. Africký stát, vejce v esperantu, doručovatel, stopa – I. Vystavovati 
se slunečním paprskům. Svisle: 1. Udeřit – 2. Norský spisovatel, ukazovací 
zájmeno – 3. Označení letadel Maroka. Stáří, chemická značka stříbra –  
4. Lahodný nápoj, město v Německu, město v Rusku – 5. Druh koření, zkratka 
Mezinárodního divadelního ústavu, úder motykou – 6. Slosování, poděkování, 

první žena – 7. Domácky Emilie, město a hora v Japonsku, šatní motýlek –  
8. Biblický pokrm, žluté barvivo, předložka – 9. Latinsky „umění“, otázka 
sázkařů, kujný nerost – 10. Ukazovací zájmeno, šachový mistr, žencův nástroj – 
11. Mužské jméno, sloní zub, část úst – 12. Popravčí, citoslovce pochopení, 
římsky 551 – 13. Slovenský souhlas, francouzská řeka, naděje na výhru –  
14. Křik, prací prášek, město v Peru – 15. Popěvek, zuřivec, římsky 51 –  
16. Sarmat, zvýšený tón „E“ – 17. Jeden z prstů. 

Nápověda: 2. Aal, 4. Loo, 9. Ars, 14. Ite, F. Oseč 
Tajenka z minula: ve zdraví je síla v hygieně zdraví 

        Připravil František Záloha         
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Redakční rada: P. Miroslav Dibelka, Mgr. Pavel Nášel,  

Mgr. Vít Němec, Ing. Libor Kučera  
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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 
Po několika krásných liturgických obřadech, 

které jsou na konci ledna a začátkem února Vás, 

milí farníci, zdravím prostřednictvím Farníčku. 

Poslední lednový den patřil oslavě sv. Jana 

Boska, škoda, že nepřišlo na mši sv. víc farníků. 

2. února jsou Hromnice a 3. února jsme přijali 

Svatoblažejské požehnání. Letošní rok vyhlásili 

naši biskupové jako Rok křtu. Má se o této 

základní svátosti více hovořit, více o její 

důležitosti přemýšlet, více ji nabízet k přijetí druhým. „Kdo uvěří a 

bude pokřtěn, bude spasen.“ Platí ovšem, že podle závazků křtu bude 

také žít. Plodem křtu sv. je spojení s Bohem. Křtem se odpouští 

prvotní, neboli dědičný hřích. Křtem se člověk zařazuje do 

společenství církve. Díky křtu se pokřtěný stává Božím dítětem. 

Otevírá se mu možnost přijetí dalších svátostí. Závažnou úlohu zde 

sehrávají rodiče, kteří zodpovídají před Bohem a lidmi, i před svým 

svědomím za rozvíjení darů křtu sv. u svých dětí. Křest je jen 

začátek, i když veledůležitý, cesty člověka za Bohem a s Bohem. Zdá 

se mi pro posílení víry dětí jako významné a potřebné hovořit s nimi 

ve vhodných chvílích o kráse víry v Ježíše, o velikosti lásky Ježíše k 

nám; když toto děti slyší z úst svých rodičů či kmotrů, nezapomenou 

na to. Přeji Vám všem požehnaný únor, ať už bude bílý, nebo ne.  

                 OTEC MIROSLAV 

B A L A D A  O  Z I M Ě 
Hoj, přes pole volá, chladný vítr fouká, a ta zima bílá do oken 

nám kouká. Na sobě má šátku ze šedivých mráčků a v ní chová 

na sta bílých ptáčků. Upustila cípek od zástěry svojí, vidíme, 

jak ptáčci honem ven se rojí. Klepou na okénko, na střechu si 

sednou, ptáček vedle ptáčka, kam jen oči hlédnou. Pokryli tak 

zemi, jak by vysázena byla liliemi. Dobře je tak zemi, když jen 

ze sna dýchá, ptáčkové ji kryjí a spí všichni zticha. 

(Básnička je ze vzpomínek pana Josefa Pálky z Lukovečku,  

který se ji asi jako12-ti letý žák naučil ve 30. letech v obecní škole.) 

P R A N O S T I K Y  -  Ú N O R        PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 

 Když únor vodu spustí, v led ji březen zase zhustí. 

 Nechce-li severák v únoru vát, musí se v březnu stejně stát. 

 Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 

 Zelené Hromnice(2.2.) – bílé Velikonoce. 

 Hromnicích musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout. 

 Na svatého Blažeje (3.2.) slunce ještě nehřeje 

 Svatá Agáta(5.2.) bývá na sníh bohatá. 

 Svatá Apolena (9.2.) bývá v mlhách zabalena. 

 Na svatého Valentýna (14.2.) zamrzá i kolo mlýna. 

 Na svatého Matěje (24.2.) pije skřivan z koleje. 
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  2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 

  3.2. Svátek svatého Blažeje  

  5.2. Památka svaté Agáty 

  6.2. 5.neděle v mezidobí 

10.2. Památka svaté Scholastiky 

13.2. 6.neděle v mezidobí 

20.2. 7.neděle v mezidobí 

22.2. Svátek stolce svatého Petra 

23.2. Památka svatého Polykarpa 

27.2. 8.neděle v mezidobí                                        Svatý Blažej 

 

A K C E   „A U T O L É K Á R N I Č K Y“ 
 

Celorepublikový sběr lékárniček, 

který pořádá humanitární 

organizace ADRA, probíhal během 

ledna i ve Fryštáku. Podobně jako 

jinde, i v našem městě se tato 

akce setkala s nebývale velkou 

odezvou. Podařilo se nashromáždit 

kolem 240 lékárniček, jejichž 

obsah byl po ukončení sběru na 

faře tříděn a připraven k odeslání.  

Dne 25. ledna jsme pak odeslali přímo do sídla Adry v Praze dva 

velké balíky obsahující 20 kg obvazového a dalšího zdravotnického 

materiálu z těchto lékárniček. Tento materiál bude sloužit Adře pro 

její nemocnici v Keni, především pro ošetřování popálenin. Díky této 

celostátní sbírce ušetří Adra na výdajích za zdravotnický materiál 

kolem 400 000 Kč. 

 (více informací o celé akci nadejte na www.adra.cz) 

 
    

 
 

 

 

 

Velké poděkování patří především 

Vám všem, kteří jste svými 

autolékárničkami do této akce 

přispěli. Moc děkujeme i  otci M. 

Dibelkovi za poskytnutí zázemí pro 

sběr a třídění na fryštácké faře, dále 

P. Nášelovi za mediální propagaci a 

organizaci sběru na městském úřadě, 

paní Markétě Polákové za nezištnou 

pomoc při třídění materiálu, i všem 

ostatním, kteří přispěli svou pomocí.
             Organizátoři sbírky 
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MILÍ ČTENÁŘI FARNÍČKU 
Děkujeme všem, kteří se konečně odhodlali a začali po naší výzvě psát 

…opravdu si toho moc vážíme. 

Vaše příspěvky budeme uveřejňovat postupně, protože článků se sešlo 

víc a my máme ve Farníčku také pravidlené rubriky. 

To jen na vysvětlenou, že nic z toho, co jste poslali nezůstane ležet 

ladem, ale časem jistě najde své uplatnění…..    

                                                                 -pn- 

VZPOMÍNKA NA P. IGNÁCE STUCHLÉHO 
Chtěla bych Vám napsat pár svých vzpomínek na 

„staříčka“ P. Ignáce Stuchlého. Jelikož jsem 

neměla maminky tak mne i bratra vychovávala 

stařenka. Ve všední den se chodívalo ráno na mši 

svatou do kostela, ale v neděli jsme chodívali do 

kaple. Ta bývala plná chlapců – sedávali v lavicích 

aa nám farníkům byly dány židle vzadu v kapli. 

Chodívalki jsme tam hlavně proto, že v kapli bylo 

podle kostela teplo. Po mši svaté „staříček“ vždy 

vyšel za námi před budovu, vždy usměvavý a 

dobře naladěný. Povykládal, povzbudil a šlo se 

domů. My jsme to měli do salesiánského domu „co 

by kamenem dohodil“ a tak k nám někdy chodívaly i maminky chlapců 

spát, protože v salesiánském ústavu pro ně nebylo ubytování. 

Také si vzpomínám na krásné divadlo, které hrávali salesiáni. Vždycky 

býval sál plný. Hrály se třeba pohádky a vždy to bylo nádherné. Po 

představení vyšel před oponu P. Vojtěch Fuglík a než jsme se rozešli na 

rozloučenou jsme se všichni pomodlili Anděl Páně. Jsou to krásné 

vzpomínky, které přetrvávají už 70 let.                                                                           

                                                M. Dohnalová (Frélichová) Fryšták 

 

A R C I B I S K U P S K É   G Y M N Á Z I U M   K R O M Ě Ř Í Ž 
Od konce ledna je možné podávat přihlášky ke studiu na Arcibiskupské 

gymnázium v Kroměříži. Zájemci si také mohou domluvit prohlídku 

školy a domova mládeže nebo konzultovat možnosti studia. 

Arcibiskupské gymnázium je církevní škola, která kvalitně připravuje 

studenty ke studiu na všech typech vysokých škol. Na gymnáziu je 

studentům k dispozici kněz, jáhen a řeholní sestry. Každý pracovní den 

se nabízí možnost prohlídky školy a domova mládeže nebo konzultace o 

možnostech studia pro žáky sedmých a devátých tříd. Potřebná je 

předchozí domluva na níže uvedených e-mailových adresách nebo na 

telefonním čísle 573 501 111.  

Informace o možnostech studia získáte na webu školy www.agkm.cz. 

Mgr. Štěpán Bekárek, ředitel, bekarek@agkm.cz 

P. Mgr. Pavel Stuška, školní kaplan, stuska@agkm.cz 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011 
Ve dnech 6. – 10. ledna proběhl ve Fryštáku a okolí už 11. ročník 

Tříkrálové sbírky. Letos koledovalo celkem 16 skupinek. Začalo se mší 

svatou na Slavnost Zjevení Páně (6. ledna) udělením požehnání všem 

koledníkům. Po mši svaté si koledníci vyzvedli na faře kasičky a 

průkazky. Pak už jen dotvořit kostýmy a hurá do ulic! Počasí letos 

nebylo mrazivé, spíše naopak. Až na to sobotní deštivé odpoledne bylo 

vcelku přijatelně. Zdá se však, že to nikoho neodradilo. Myslím, že 

hlavně ti nejmenší koledníci přinesli hodně radosti a úsměvů do 

fryštáckých domovů! Zdá se, že lidé už Tříkrálové sbírce věří a počítají 

s ní – protože letos se vybralo rovných 93.239,- Kč.  V minulých 

ročnících se z výtěžku sbírky financovala přímá pomoc sociálně 

potřebným rodinám ve Fryštáku. A jak bychom rádi naložili s penězi 

letos? Uvidíme, budeme o tom ještě jednat ve Výboru pro rodinu a 

také se zástupci farnosti. Přemýšlíme například o zřízení tzv. 

nouzového sociálního fondu pro potřebné. 

                                                                         Jana Jasenská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                  

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Jasenský   3. 998,- 

Alena Horáková   3. 205,- 

Jana Jasenská   5. 514,- 

Markéta Halaštová   4. 626,- 

Lubomír Fuksa   5. 534,- 

Martin Němec 13. 257,- 

Kateřina Jasenská   3. 666,- 

Stanislav Skalička 12. 846,- 

Emilie Zbranková   6. 816,- 

Vlasta Konečná   4. 070,- 

Libor Kučera   6. 295,- 

David Odstrčil   3. 448,- 

Alena Kočendová   9. 313,- 

Věra Divilová   2. 520,- 

Lucie Vrzalíková   2. 984,- 

Jan Görig   5. 147,- 

Celkem                   93. 239,- 

 

 

 

Děkujeme koledníkům  

za vynaloženou 

námahu a obětavost. 

Všem srdečné Pán Bůh zaplať.  

Dobrovolná charita Fryšták 

 

 

http://www.agkm.cz/
mailto:bekarek@agkm.cz
mailto:stuska@agkm.cz
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DISÁCKÝ( NÁMOŘNICKÝ)  PLES 2011 
Také letos jsme v tradičním termínu (kolem) 15. ledna uspořádali už 

11. Disácký ples tentokrát s podtitulem  - námořnický. Svědčila o tom 

výzdoba, nápoje, jídlo a hlavně organizátoři, kteří měli slušivá trička a 

čepice. Tombola byla opět bohatá, potvrzuje to i 444 cen. Tak to jsme 

tu ještě neměli!!! Moc děkujeme všem, kteří přispěli. K tanci hrálo 

Seskupení Ondry Svačiny (SOS). Namísto tradičního předvádění 

profesionálních tanečníků či předtančení jsme všem zahráli malou 

námořnickou scénku.  

Už se těšíme na příští ples a přemýšlíme, o čem by mohl být. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celé osazenstvo DISu ve slušivých námořnických kostýmech 

a k tanci a poslechu hrálo (velmi dobře)  

SOS - Seskupení Ondry Svačiny 

V Ý Z V A   K  A N K E T Ě   
Milý Farníčku, studenti dostali za úkol najít pět pozitivních věcí, které 

se jim líbí na katolické církvi. Když nad daným tématem začali 

přemýšlet, uvědomili si, že to není vůbec jednoduchý úkol. Zjistili to 

především ti, které k víře od malička vychovávali jejich rodiče a víru 

proto automaticky berou jako součást jejich života. O své víře a 

společenství církve začali konečně až teď pořádně přemýšlet. Proto se 

zrodil nápad dát tento úkol také čtenářům Farníčku. Chtěla bych 

proto vybídnout všechny čtenáře, aby napsali jednu až pět věcí, 

které se jim líbí na katolické církvi (s krátkým vysvětlením) a 

odeslali do redakce ke zveřejnění v příštích číslech. Nedávno si 

Farníček posteskl nad malou spoluúčastí čtenářů, tak mu naše 

příspěvky udělají určitě radost a zároveň všechny čtenáře obohatí. 

 H. Němcová 
Tento návrh ankety rádi uveřejňujeme a zároveň Vás vybízíme: 

Zkuste zapřemýšlet nad položenou otázkou a podělte se na našich 

stránkách s ostatními, proč si ceníte toho, že jste věřící a patříte do 

katolické církve. Své příspěvky můžete buď vhazovat do schránky 

Farníčku v kostele, posílat na e-mailovou adresu redakce 

farnicek@post.cz nebo osobně předat P. Nášelovi.           Děkujeme! 
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BLAHOŘEČENÍ JANA PAVLA II.  
Bývalý papež Jan Pavel II. bude blahořečen 1. května letošního roku. 

Jeho nástupce v čele katolické církve Benedikt XVI. podepsal dekret, 

jímž je oficiálně uznán zázrak, který byl jeho předchůdci přisouzen. 

Blahořečení je předstupněm ke svatořečení. Beatifikace Jana Pavla II. 

přišla v rekordně krátké době od jeho úmrtí. Vatikán tento postup 

vysvětlil tím, že "Jan Pavel II. se již za svého života, ve své smrti i po 

ní těšil pověsti jako svatý". 

Pro blahořečení zesnulého oblíbeného papeže je nezbytné uznání 

zázraku. Ve středu tak vatikánská Kongregace pro otázky svatořečení 

uznala zázrak, který minulý týden prohlásila za prokázaný lékařská 

komise. Je jím uzdravení francouzské řádové sestry Marie Simon-

Pierre, která trpěla Parkinsonovou chorobou. Touto nemocí trpěl i 

sám bývalý papež. Jan Pavel II. zemřel 2. dubna 2005 ve věku 84 let, 

po šestadvaceti letech pontifikátu. Proces jeho blahořečení začal 

velmi záhy, již 28. června 2005, a to z iniciativy Benedikta XVI. Již při 

pohřbu Jana Pavla II. na Svatopetrském náměstí 8. dubna 2005 lidé 

provolávali "Santo subito" (Svatý hned). 

Ceremoniálu blahořečení v bazilice svatého Petra bude předsedat sám 

Benedikt XVI. Tělo zesnulého papeže bude bez exhumace přímo 

přeneseno až do baziliky, kde prostá mramorová deska ponese nápis 

Blahoslavený Jan Pavel II. Do Říma přijedou tisíce poutníků. Aby mohl 

být Jan Pavel II. prohlášen svatým, bylo by třeba prokázat druhý 
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ZEMŘEL SALESIÁN P. JAN MED 
V indickém Imphalu zemřel 25. ledna 

2011 ve věku 95 let známý český 

misionář a salesián - P. Jan Med. Otec 

Med se narodil 13. dubna 1916 v Jihlavě, 

měl sedm sourozenců (jeho bratr Oldřich 

se stal také knězem - salesiánem). Ve 

svých třinácti letech odešel Jan k 

salesiánům do Fryštáku. V roce 1933 se 

vydal do noviciátu na Slovensku, kde 31. 

července 1934 složil své první řeholní 

sliby. Rok nato 11. listopadu 1935 

nastoupil v italských Benátkách na loď a 

odjel do Indie.  

V Bombaji přistál otec Med 22. listopadu 1935 a v roce 1943 zde byl 

vysvěcen na kněze. Založil školu Dona Bosca v Tirumpatturu 

v Tamilnadu, která je nyní známou samosprávnou školou. Pracoval 

také na založení teologické university v Bangalore a university Dona 

Bosca v Maram. Napsal několik knih a jeho sborníku duchovních písní 

se doposud prodalo přes 100.000 výtisků. Otec Med je mnoha Indy 

považován za svatého muže, protože nezištně pomáhal mnoha lidem 

z různých kmenů, kultur a náboženství. Jeho snahou bylo rozšířit 

vzdělání mezi lidmi z nedostupných hor bez potlačení místních tradic, 

kultury a jazyka. Této pomoci by ovšem nebyl schopen bez přispění 

přátel z Čech a místních spolupracovníků, kteří se v jeho započatých 

dílech snaží usilovně pokračovat podle jeho slov: „Běžte a pokračujte 

v práci, která začala. Rád Vám požehnám a budu se za Vás modlit.“ 

Pohřeb P. Meda se uskutečnil 28. ledna v indickém Dimapuru. 

VÝŇATEK JEDNOHO Z POSLEDNÍCH DOPISŮ OTCE MEDA 
Drazí každý den je dar od Boha. Každý děláme účty, jak jsme přijali 
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udělal a předal nám, co začal, abychom tu krásu ještě zdokonalili? 

Pro tento úkol nám dal rozum a sílu, prostředky a dobrou vůli. Celý 

svět nám hlásá Boží dobrotu a naši společnou slávu, za kterou mu 

nikdy nepřestaneme děkovat. Je to náš nebeský Otec, který začal, 

sledoval, podporoval a dokončil své dílo podle své všemohoucnosti a 

lásky. A ještě potom nás odmění a je rád, když jsme si to s Jeho 

pomocí zasloužili. Ale Bůh je důsledný a nezůstane v půli cesty. Každý 

okamžik života je Boží dar, který nás připravuje na dokonalé zjevení 

Boží Lásky na věčnosti. Jenom tam ucítíme, jak a proč nás tolik 
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ŠPANĚLSKO  – PO STOPÁCH CAMINA (6. ČÁST) 
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                               pokračování příště    

  -pn- 
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STUDIUM NA CMTF UP V OLOMOUCI 
Zdá se mi to téměř neuvěřitelné, že už 

pátým rokem studuji CMTF, obor 

křesťanská výchova. Škola se celým 

názvem jmenuje Cyrilometodějská 

teologická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci. Mezi další fakulty patří např. 

lékařská, filosofická, přírodovědecká, 

pedagogická a právnická. Naše škola se 

nachází v ulici Křížkovského poblíž 

budovy starého konviktu. Budova byla 

postavena už roku 1573, patřila 

jezuitskému lyceu a později se stala bohosloveckou fakultou. Nyní se 

zde vzdělávají nejenom kandidáti kněžství v oboru spiritualita 

zasvěceného života, ale také laici (katecheté a jáhni) v oboru 

křesťanská výchova. Důvodem proč jsem se přihlásila, byla hlavně 

nutnost (podle nového školského zákona musejí mít všichni učitelé 

včetně katechetů - učitelů náboženství - vysokoškolské vzdělání). A 

také se tím splnilo moje velké dětské přání studovat na křesťanské 

škole. V 1. ročníku nás začínalo asi sedmdesát a nyní je nás kolem 

třiceti. Spolužáci jsou různého věku, od třiceti let až po důchodový 

věk, který však není překážkou. Máme ve třídě i dvě ženy, které se 

přihlásily do nepovinného předmětu jako „jáhenky“. Jeden spolužák je 

lékařem, celý život byl nevěřícím a po obrácení chtěl o Bohu vědět 

více. Na zkoušce z církevního práva se radoval, že mu tyto nově 

nabyté vědomosti pomohly při křtu vnuka. Další spolužačka zase 

navštěvuje vězně. 

Do třídy s námi chodí i tři řádové sestry (jedna je rodilá Polka). Je 

zajímavé, jaké mají tyto řeholnice pochopení pro problémy dnešních 

lidí. Je tady také hodně maminek s malými dětmi, které tuto fakultu 

navštěvují s námi. Za dobu studia se mezi námi vytvořily pěkné 

vztahy, vzájemně se obohacujeme a podpíráme. 

Většina našich profesorů je skvělých. Tak například v pedagogice 

P.Rudolf Smahel (salesián),v katechetice P. Dřímal( bratr P. Maxe),ve 

Starém zákoně P. Pacner, P. Ambros v pastorálce, P. Ctirad Václav 

Pospíšil v dogmatice a další. Zajímavé jsou předměty psychologie, 

liturgický zpěv (nikdy jsem neposlouchala vážnou hudbu), církevní 

dějiny, Křesťanské umění i filosofie atd. 

V letošním roce nás čeká např. – biotika a pastorální medicína. 

Ráda se s Vámi občas podělím o nejrůznější zajímavosti a také prosím 

o modlitbu, protože už se začínám blížit do finále. Za vše vděčím 

hlavně svému manželovi, který mě velmi podporuje a umožňuje mi 

chodit do této školy.       

    Jana Skaličková 
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Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 

KNĚŢÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (33. ČÁST) 

Z dalších zápisů P. Pijáka ve farní kronice vybíráme tentokrát 

informace z 50. a první poloviny 60. let. Začneme zprávou o výměně 

varhaníků v roce 1951. Dne 1. ledna 2011 tomu totiž bylo přesně 60 

let, co na místo varhaníka ve fryštáckém kostele nastoupil pan 

Antonín Rajndl (1. 1. 1951). Nahradil tak dosavadního varhaníka 

Josefa Fridricha, který přišel do Fryštáku asi v roce 1939 ze Slušovic, 

a varhanickou službu zde vykonával do konce roku 1950. P. Piják 

k novému varhaníkovi A. Rajndlovi napsal: „Varhanickou službu bude 

vykonávat jako vedlejší zaměstnání, a protože je mladý, t. č. ještě 

svobodný, je naděje, že dá-li mu Pán Bůh zdraví a léta, bude mít 

Fryšták o varhaníka na dlouho postaráno.“ P. Piják se skutečně 

nemýlil – pan Rajndl působil jako fryštácký varhaník až do jara roku 

1994, tedy plných 43 let. Zajímavou informací je zpráva o zřízení 

domova důchodců v objektu bývalého salesiánského ústavu v roce 

1956 (budova ústavu byla tedy šest let prázdná – od roku 1950). Jak 

P. Piják uvádí, o seniory zde nejprve pečovaly jen čtyři řádové sestry 

– cyrilometodějky. Později přibylo asi 20 sester Sv. Kříže. Sestry 

zpočátku chodily na bohoslužby do farního kostela, dokud pro ně 

nebyla vybudována kaple v bývalé ústavní tělocvičně. Zřízení a 

vysvěcení kaple bylo povoleno přípisem arcibiskupské konzistoře ze 

dne 3. listopadu 1956. Vysvěcením kaple byl pověřen P. Piják. Později 

bylo také povoleno instalovat křížovou cestu, uchovávat v kapli 

Eucharistii a sloužil zde každodenně mše svaté, s výjimkou Svatého 

třídenní (o Velikonocích). Mše svaté sloužil pro sestry nejprve P. 

Piják. Státní souhlas ke sloužení mší svatých v kapli domova 

důchodců posléze získal od církevního oddělení Krajského národního 

výboru ve Zlíně kapucín P. ThDr. Josef Fidelis Hořín (1904-1977), 

který pracoval mj. jako topič ve Valašském dřevoprůmyslu ve 

Fryštáku. Ten se také stal zpovědníkem sester. A na závěr jedna 

poněkud nevšední zpráva zaznamenaná P. Pijákem: „Od 20. 12. 1960 

až do 20. 1. 1961 z nařízení ONV v Gottwaldově byl kostel uzavřen 

pro slintavku v Lechoticích, nekonaly se veřejné bohoslužby.“    

   

          Pokračování příště  

                                  -vn- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Piják  

s fryštáckým farním 

chrámovým sborem 

(foto z 1. poloviny 
70. let 20. století) 
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vysvěcen na kněze. Založil školu Dona Bosca v Tirumpatturu 

v Tamilnadu, která je nyní známou samosprávnou školou. Pracoval 

také na založení teologické university v Bangalore a university Dona 

Bosca v Maram. Napsal několik knih a jeho sborníku duchovních písní 

se doposud prodalo přes 100.000 výtisků. Otec Med je mnoha Indy 

považován za svatého muže, protože nezištně pomáhal mnoha lidem 

z různých kmenů, kultur a náboženství. Jeho snahou bylo rozšířit 

vzdělání mezi lidmi z nedostupných hor bez potlačení místních tradic, 

kultury a jazyka. Této pomoci by ovšem nebyl schopen bez přispění 

přátel z Čech a místních spolupracovníků, kteří se v jeho započatých 

dílech snaží usilovně pokračovat podle jeho slov: „Běžte a pokračujte 

v práci, která začala. Rád Vám požehnám a budu se za Vás modlit.“ 

Pohřeb P. Meda se uskutečnil 28. ledna v indickém Dimapuru. 

VÝŇATEK JEDNOHO Z POSLEDNÍCH DOPISŮ OTCE MEDA 
Drazí každý den je dar od Boha. Každý děláme účty, jak jsme přijali 

tento Boží dar pro vybudování království Božího na světě, který On 

nám dal na starost. Neříká nám Bible, že Bůh dokončil všechno, co  

udělal a předal nám, co začal, abychom tu krásu ještě zdokonalili? 

Pro tento úkol nám dal rozum a sílu, prostředky a dobrou vůli. Celý 

svět nám hlásá Boží dobrotu a naši společnou slávu, za kterou mu 

nikdy nepřestaneme děkovat. Je to náš nebeský Otec, který začal, 

sledoval, podporoval a dokončil své dílo podle své všemohoucnosti a 

lásky. A ještě potom nás odmění a je rád, když jsme si to s Jeho 

pomocí zasloužili. Ale Bůh je důsledný a nezůstane v půli cesty. Každý 

okamžik života je Boží dar, který nás připravuje na dokonalé zjevení 

Boží Lásky na věčnosti. Jenom tam ucítíme, jak a proč nás tolik 

miloval.                                                                    www.sdb.cz 
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ŠPANĚLSKO  – PO STOPÁCH CAMINA (6. ČÁST) 
Po návratu domů (do bytu, kde bydlíme) 

si dáme lehčí oběd  a poté i typickou 

španělskou siestu. Tradiční odpolední 

odpočinek se ovšem v našem případě 

protáhne až do čtvrté hodiny. Venku je 

hrozné vedro a tak padne rozhodnutí.  

Jdeme se koupat do přírodního jezera, 

které je na opačné straně města. Sedáme 

do auta a vyrážíme na „koupaliště“. Voda 

v jezeře je kupodivu poměrně studená a 

naše krátká koupel je v tom horku 

osvěžující. Pak se z ničeho nic zatáhne 

obloha a nejenom, že se spustí hustý 

déšť, ale k tomu i silná bouřka. Nejhorší 

liják naštěstí přežijeme schovaní v autě. 

Martina navrhuje, že když už jsme tady, tak se pojedeme podívat do 

nedalekého kartuziánského kláštera Miraflores. Řeholník, který má 

službu v recepci nám s úsměvem navrhuje, že už je pozdě (pro 

veřejnost zavírají v 18.00), a tak se můžeme dovnitř podívat jen na 

chvíli, ale zadarmo. Nakonec však „nepohrdne“ naším symbolickým 

darem ve výši tří eur. A prohlídka opravdu stojí za to…. Venku zuří 

bouřka, hromy a blesky vytvářejí úžasnou atmosféru. 

Stojíme uprostřed bohatě zdobeného gotického chrámu z 15. století 

(založen 1441), jehož interiéru vévodí nádherně vyřezávaný 

alabastrový (mramorový) náhrobek. Klášter je vlastně jakousi 

hrobkou, kterou královna Isabela Kastilská, za jejíž vlády byla stavba 

kláštera dokončena, pojala jako mauzoleum pro své rodiče (Juana II. 

Kastilského a jeho manželku Isabelu).  Mistrovská sochařská výzdoba 

je dílem (nám už z katedrály známého) Gila de Siloé. Prostý gotický 

exteriér kostela doslova kontrastuje s luxusním vybavením interiéru, 

především velkými pozlacenými oltáři a už zmiňovaným alabastrovým 

hrobem královského páru. Jedná se o jeden z nejkrásnějších a 

nejbohatších náhrobků svého druhu v celém Španělsku.  

V malém výklenku v severní stěně kostela je další alabastrový 

náhrobek „infanta“ (následníka trůnu) Alfonsa, který zemřel roku 

1468. Dnešní den tak končíme krátkou modlitbou u hrobu 

španělského královského páru. Mezitím venku přestává pršet a 

bouřka se přesunuje někam daleko za město. Neopakovatelná 

atmosféra ale zůstává - zasunuta navždy někde hluboko v srdci.  

Teď už vím, že i takové krásné duchovní zážitky patří k poutní cestě 

do Santiaga de Compostela.  

                               pokračování příště    

  -pn- 
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DISÁCKÝ( NÁMOŘNICKÝ)  PLES 2011 
Také letos jsme v tradičním termínu (kolem) 15. ledna uspořádali už 

11. Disácký ples tentokrát s podtitulem  - námořnický. Svědčila o tom 

výzdoba, nápoje, jídlo a hlavně organizátoři, kteří měli slušivá trička a 

čepice. Tombola byla opět bohatá, potvrzuje to i 444 cen. Tak to jsme 

tu ještě neměli!!! Moc děkujeme všem, kteří přispěli. K tanci hrálo 

Seskupení Ondry Svačiny (SOS). Namísto tradičního předvádění 

profesionálních tanečníků či předtančení jsme všem zahráli malou 

námořnickou scénku.  

Už se těšíme na příští ples a přemýšlíme, o čem by mohl být. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celé osazenstvo DISu ve slušivých námořnických kostýmech 

a k tanci a poslechu hrálo (velmi dobře)  

SOS - Seskupení Ondry Svačiny 

V Ý Z V A   K  A N K E T Ě   
Milý Farníčku, studenti dostali za úkol najít pět pozitivních věcí, které 

se jim líbí na katolické církvi. Když nad daným tématem začali 

přemýšlet, uvědomili si, že to není vůbec jednoduchý úkol. Zjistili to 

především ti, které k víře od malička vychovávali jejich rodiče a víru 

proto automaticky berou jako součást jejich života. O své víře a 

společenství církve začali konečně až teď pořádně přemýšlet. Proto se 

zrodil nápad dát tento úkol také čtenářům Farníčku. Chtěla bych 

proto vybídnout všechny čtenáře, aby napsali jednu až pět věcí, 

které se jim líbí na katolické církvi (s krátkým vysvětlením) a 

odeslali do redakce ke zveřejnění v příštích číslech. Nedávno si 

Farníček posteskl nad malou spoluúčastí čtenářů, tak mu naše 

příspěvky udělají určitě radost a zároveň všechny čtenáře obohatí. 

 H. Němcová 
Tento návrh ankety rádi uveřejňujeme a zároveň Vás vybízíme: 

Zkuste zapřemýšlet nad položenou otázkou a podělte se na našich 

stránkách s ostatními, proč si ceníte toho, že jste věřící a patříte do 

katolické církve. Své příspěvky můžete buď vhazovat do schránky 

Farníčku v kostele, posílat na e-mailovou adresu redakce 

farnicek@post.cz nebo osobně předat P. Nášelovi.           Děkujeme! 
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BLAHOŘEČENÍ JANA PAVLA II.  
Bývalý papež Jan Pavel II. bude blahořečen 1. května letošního roku. 

Jeho nástupce v čele katolické církve Benedikt XVI. podepsal dekret, 

jímž je oficiálně uznán zázrak, který byl jeho předchůdci přisouzen. 

Blahořečení je předstupněm ke svatořečení. Beatifikace Jana Pavla II. 

přišla v rekordně krátké době od jeho úmrtí. Vatikán tento postup 

vysvětlil tím, že "Jan Pavel II. se již za svého života, ve své smrti i po 

ní těšil pověsti jako svatý". 

Pro blahořečení zesnulého oblíbeného papeže je nezbytné uznání 

zázraku. Ve středu tak vatikánská Kongregace pro otázky svatořečení 

uznala zázrak, který minulý týden prohlásila za prokázaný lékařská 

komise. Je jím uzdravení francouzské řádové sestry Marie Simon-

Pierre, která trpěla Parkinsonovou chorobou. Touto nemocí trpěl i 

sám bývalý papež. Jan Pavel II. zemřel 2. dubna 2005 ve věku 84 let, 

po šestadvaceti letech pontifikátu. Proces jeho blahořečení začal 

velmi záhy, již 28. června 2005, a to z iniciativy Benedikta XVI. Již při 

pohřbu Jana Pavla II. na Svatopetrském náměstí 8. dubna 2005 lidé 

provolávali "Santo subito" (Svatý hned). 

Ceremoniálu blahořečení v bazilice svatého Petra bude předsedat sám 

Benedikt XVI. Tělo zesnulého papeže bude bez exhumace přímo 

přeneseno až do baziliky, kde prostá mramorová deska ponese nápis 

Blahoslavený Jan Pavel II. Do Říma přijedou tisíce poutníků. Aby mohl 

být Jan Pavel II. prohlášen svatým, bylo by třeba prokázat druhý 

zázrak, jehož by byl původcem.        

Více než 50 tisíc lidí se 17. ledna kolem poledne sešlo na náměstí sv. 

Petra, aby si vyslechlo promluvu Benedikta XVI. před modlitbou Anděl 

Páně. Na závěr se Benedikt XVI. vrátil k jedné aktualitě:  

„Drazí bratři a sestry, jak jistě víte, 1. května budu mít to potěšení 

beatifikovat svého milovaného předchůdce, ctihodného Jana Pavla II. 

Zvolené datum je velmi výmluvné. Na ten den totiž připadá 2. neděle 

velikonoční, které dal on sám titul neděle Božího Milosrdenství a v 

jejíž předvečer dokonal svůj pozemský život. Ti kdo ho znali, ctili a 

milovali spolu s církví nemohou nepociťovat radost z této události. 

Jsme šťastní.“                                              

     www.radiovaticana.cz 

 

 

  

  

mailto:farnicek@post.cz
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MILÍ ČTENÁŘI FARNÍČKU 
Děkujeme všem, kteří se konečně odhodlali a začali po naší výzvě psát 

…opravdu si toho moc vážíme. 

Vaše příspěvky budeme uveřejňovat postupně, protože článků se sešlo 

víc a my máme ve Farníčku také pravidlené rubriky. 

To jen na vysvětlenou, že nic z toho, co jste poslali nezůstane ležet 

ladem, ale časem jistě najde své uplatnění…..    

                                                                 -pn- 

VZPOMÍNKA NA P. IGNÁCE STUCHLÉHO 
Chtěla bych Vám napsat pár svých vzpomínek na 

„staříčka“ P. Ignáce Stuchlého. Jelikož jsem 

neměla maminky tak mne i bratra vychovávala 

stařenka. Ve všední den se chodívalo ráno na mši 

svatou do kostela, ale v neděli jsme chodívali do 

kaple. Ta bývala plná chlapců – sedávali v lavicích 

aa nám farníkům byly dány židle vzadu v kapli. 

Chodívalki jsme tam hlavně proto, že v kapli bylo 

podle kostela teplo. Po mši svaté „staříček“ vždy 

vyšel za námi před budovu, vždy usměvavý a 

dobře naladěný. Povykládal, povzbudil a šlo se 

domů. My jsme to měli do salesiánského domu „co 

by kamenem dohodil“ a tak k nám někdy chodívaly i maminky chlapců 

spát, protože v salesiánském ústavu pro ně nebylo ubytování. 

Také si vzpomínám na krásné divadlo, které hrávali salesiáni. Vždycky 

býval sál plný. Hrály se třeba pohádky a vždy to bylo nádherné. Po 

představení vyšel před oponu P. Vojtěch Fuglík a než jsme se rozešli na 

rozloučenou jsme se všichni pomodlili Anděl Páně. Jsou to krásné 

vzpomínky, které přetrvávají už 70 let.                                                                           

                                                M. Dohnalová (Frélichová) Fryšták 

 

A R C I B I S K U P S K É   G Y M N Á Z I U M   K R O M Ě Ř Í Ž 
Od konce ledna je možné podávat přihlášky ke studiu na Arcibiskupské 

gymnázium v Kroměříži. Zájemci si také mohou domluvit prohlídku 

školy a domova mládeže nebo konzultovat možnosti studia. 

Arcibiskupské gymnázium je církevní škola, která kvalitně připravuje 

studenty ke studiu na všech typech vysokých škol. Na gymnáziu je 

studentům k dispozici kněz, jáhen a řeholní sestry. Každý pracovní den 

se nabízí možnost prohlídky školy a domova mládeže nebo konzultace o 

možnostech studia pro žáky sedmých a devátých tříd. Potřebná je 

předchozí domluva na níže uvedených e-mailových adresách nebo na 

telefonním čísle 573 501 111.  

Informace o možnostech studia získáte na webu školy www.agkm.cz. 

Mgr. Štěpán Bekárek, ředitel, bekarek@agkm.cz 

P. Mgr. Pavel Stuška, školní kaplan, stuska@agkm.cz 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011 
Ve dnech 6. – 10. ledna proběhl ve Fryštáku a okolí už 11. ročník 

Tříkrálové sbírky. Letos koledovalo celkem 16 skupinek. Začalo se mší 

svatou na Slavnost Zjevení Páně (6. ledna) udělením požehnání všem 

koledníkům. Po mši svaté si koledníci vyzvedli na faře kasičky a 

průkazky. Pak už jen dotvořit kostýmy a hurá do ulic! Počasí letos 

nebylo mrazivé, spíše naopak. Až na to sobotní deštivé odpoledne bylo 

vcelku přijatelně. Zdá se však, že to nikoho neodradilo. Myslím, že 

hlavně ti nejmenší koledníci přinesli hodně radosti a úsměvů do 

fryštáckých domovů! Zdá se, že lidé už Tříkrálové sbírce věří a počítají 

s ní – protože letos se vybralo rovných 93.239,- Kč.  V minulých 

ročnících se z výtěžku sbírky financovala přímá pomoc sociálně 

potřebným rodinám ve Fryštáku. A jak bychom rádi naložili s penězi 

letos? Uvidíme, budeme o tom ještě jednat ve Výboru pro rodinu a 

také se zástupci farnosti. Přemýšlíme například o zřízení tzv. 

nouzového sociálního fondu pro potřebné. 

                                                                         Jana Jasenská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                  

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Jasenský   3. 998,- 

Alena Horáková   3. 205,- 

Jana Jasenská   5. 514,- 

Markéta Halaštová   4. 626,- 

Lubomír Fuksa   5. 534,- 

Martin Němec 13. 257,- 

Kateřina Jasenská   3. 666,- 

Stanislav Skalička 12. 846,- 

Emilie Zbranková   6. 816,- 

Vlasta Konečná   4. 070,- 

Libor Kučera   6. 295,- 

David Odstrčil   3. 448,- 

Alena Kočendová   9. 313,- 

Věra Divilová   2. 520,- 

Lucie Vrzalíková   2. 984,- 

Jan Görig   5. 147,- 

Celkem                   93. 239,- 

 

 

 

Děkujeme koledníkům  

za vynaloženou 

námahu a obětavost. 

Všem srdečné Pán Bůh zaplať.  

Dobrovolná charita Fryšták 

 

 

http://www.agkm.cz/
mailto:bekarek@agkm.cz
mailto:stuska@agkm.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. 
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D U C H O V N Í   S L O V O 
Po několika krásných liturgických obřadech, 

které jsou na konci ledna a začátkem února Vás, 

milí farníci, zdravím prostřednictvím Farníčku. 

Poslední lednový den patřil oslavě sv. Jana 

Boska, škoda, že nepřišlo na mši sv. víc farníků. 

2. února jsou Hromnice a 3. února jsme přijali 

Svatoblažejské požehnání. Letošní rok vyhlásili 

naši biskupové jako Rok křtu. Má se o této 

základní svátosti více hovořit, více o její 

důležitosti přemýšlet, více ji nabízet k přijetí druhým. „Kdo uvěří a 

bude pokřtěn, bude spasen.“ Platí ovšem, že podle závazků křtu bude 

také žít. Plodem křtu sv. je spojení s Bohem. Křtem se odpouští 

prvotní, neboli dědičný hřích. Křtem se člověk zařazuje do 

společenství církve. Díky křtu se pokřtěný stává Božím dítětem. 

Otevírá se mu možnost přijetí dalších svátostí. Závažnou úlohu zde 

sehrávají rodiče, kteří zodpovídají před Bohem a lidmi, i před svým 

svědomím za rozvíjení darů křtu sv. u svých dětí. Křest je jen 

začátek, i když veledůležitý, cesty člověka za Bohem a s Bohem. Zdá 

se mi pro posílení víry dětí jako významné a potřebné hovořit s nimi 

ve vhodných chvílích o kráse víry v Ježíše, o velikosti lásky Ježíše k 

nám; když toto děti slyší z úst svých rodičů či kmotrů, nezapomenou 

na to. Přeji Vám všem požehnaný únor, ať už bude bílý, nebo ne.  

                 OTEC MIROSLAV 

B A L A D A  O  Z I M Ě 
Hoj, přes pole volá, chladný vítr fouká, a ta zima bílá do oken 

nám kouká. Na sobě má šátku ze šedivých mráčků a v ní chová 

na sta bílých ptáčků. Upustila cípek od zástěry svojí, vidíme, 

jak ptáčci honem ven se rojí. Klepou na okénko, na střechu si 

sednou, ptáček vedle ptáčka, kam jen oči hlédnou. Pokryli tak 

zemi, jak by vysázena byla liliemi. Dobře je tak zemi, když jen 

ze sna dýchá, ptáčkové ji kryjí a spí všichni zticha. 

(Básnička je ze vzpomínek pana Josefa Pálky z Lukovečku,  

který se ji asi jako12-ti letý žák naučil ve 30. letech v obecní škole.) 

P R A N O S T I K Y  -  Ú N O R        PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 

 Když únor vodu spustí, v led ji březen zase zhustí. 

 Nechce-li severák v únoru vát, musí se v březnu stejně stát. 

 Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 

 Zelené Hromnice(2.2.) – bílé Velikonoce. 

 Hromnicích musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout. 

 Na svatého Blažeje (3.2.) slunce ještě nehřeje 

 Svatá Agáta(5.2.) bývá na sníh bohatá. 

 Svatá Apolena (9.2.) bývá v mlhách zabalena. 

 Na svatého Valentýna (14.2.) zamrzá i kolo mlýna. 

 Na svatého Matěje (24.2.) pije skřivan z koleje. 
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  2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 

  3.2. Svátek svatého Blažeje  

  5.2. Památka svaté Agáty 

  6.2. 5.neděle v mezidobí 

10.2. Památka svaté Scholastiky 

13.2. 6.neděle v mezidobí 

20.2. 7.neděle v mezidobí 

22.2. Svátek stolce svatého Petra 

23.2. Památka svatého Polykarpa 

27.2. 8.neděle v mezidobí                                        Svatý Blažej 

 

A K C E   „A U T O L É K Á R N I Č K Y“ 
 

Celorepublikový sběr lékárniček, 

který pořádá humanitární 

organizace ADRA, probíhal během 

ledna i ve Fryštáku. Podobně jako 

jinde, i v našem městě se tato 

akce setkala s nebývale velkou 

odezvou. Podařilo se nashromáždit 

kolem 240 lékárniček, jejichž 

obsah byl po ukončení sběru na 

faře tříděn a připraven k odeslání.  

Dne 25. ledna jsme pak odeslali přímo do sídla Adry v Praze dva 

velké balíky obsahující 20 kg obvazového a dalšího zdravotnického 

materiálu z těchto lékárniček. Tento materiál bude sloužit Adře pro 

její nemocnici v Keni, především pro ošetřování popálenin. Díky této 

celostátní sbírce ušetří Adra na výdajích za zdravotnický materiál 

kolem 400 000 Kč. 

 (více informací o celé akci nadejte na www.adra.cz) 

 
    

 
 

 

 

 

Velké poděkování patří především 

Vám všem, kteří jste svými 

autolékárničkami do této akce 

přispěli. Moc děkujeme i  otci M. 

Dibelkovi za poskytnutí zázemí pro 

sběr a třídění na fryštácké faře, dále 

P. Nášelovi za mediální propagaci a 

organizaci sběru na městském úřadě, 

paní Markétě Polákové za nezištnou 

pomoc při třídění materiálu, i všem 

ostatním, kteří přispěli svou pomocí.
             Organizátoři sbírky 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 K Ř Í Ţ O V K A   N A   Ú N O R  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vodorovně: A.Učitel počtů – B. Rodiště básníka A. Sovy, léky proti nechutenství, 
vánek, nížina při toku Tigridu – C. Malá rána, německé muž. jméno, ukazovací 
zájmeno, herec Jiří – D. Edisonovo jméno, vůdčí myšlenka, anglicky „dub“, 

hliníková fólie – E. Tajenka – F. Využívatel taktiky, slovensky“jako“, květenství 
obilí, obec v okrese Příbram – G. Jihoevropan, český herec,bodná zbraň, zahradní 
květina – H. Africký stát, vejce v esperantu, doručovatel, stopa – I. Vystavovati 
se slunečním paprskům. Svisle: 1. Udeřit – 2. Norský spisovatel, ukazovací 
zájmeno – 3. Označení letadel Maroka. Stáří, chemická značka stříbra –  
4. Lahodný nápoj, město v Německu, město v Rusku – 5. Druh koření, zkratka 
Mezinárodního divadelního ústavu, úder motykou – 6. Slosování, poděkování, 

první žena – 7. Domácky Emilie, město a hora v Japonsku, šatní motýlek –  
8. Biblický pokrm, žluté barvivo, předložka – 9. Latinsky „umění“, otázka 
sázkařů, kujný nerost – 10. Ukazovací zájmeno, šachový mistr, žencův nástroj – 
11. Mužské jméno, sloní zub, část úst – 12. Popravčí, citoslovce pochopení, 
římsky 551 – 13. Slovenský souhlas, francouzská řeka, naděje na výhru –  
14. Křik, prací prášek, město v Peru – 15. Popěvek, zuřivec, římsky 51 –  
16. Sarmat, zvýšený tón „E“ – 17. Jeden z prstů. 

Nápověda: 2. Aal, 4. Loo, 9. Ars, 14. Ite, F. Oseč 
Tajenka z minula: ve zdraví je síla v hygieně zdraví 

        Připravil František Záloha         
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