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Vodorovně: A. I. díl tajenky. – B. Kiks brankáře, mořský savec, Němec. –  
C. Barely, jméno Ovidia, dravý pták, opak mínusu. – D. Jméno Destinové, domácí 
ženské jméno, SPZ Olomouce, bylina s drobnými kvítky, srbské město. –  
E. Čínské mužské jméno, lovkyně perel, Maďar, větná spojka, Evropan. – F. II. 
díl tajenky. – G. Silný provaz, psací pomůcka, stromořadí, zmaření. – H. Ovocná 
limonáda, povrchový důl, přítel člověka, město v Belgii. – I. III. díl tajenky. 
Svisle: 1. Na toto místo. Odchyt zvěře. – 2. Gumárenský výrobek, klekání. –  

3. Oslavná báseň, suma peněz. – 4. Kosmetický lak, anglicky „jedna“. –  
5. Nemluvící, povel ke střelbě. – 6. Jméno herečky Adamovské, mládě krávy. –  
7. Pokladna, již, letka včel. – 8. Část hlavy, stát USA, zkratka Mateřské školy. – 
9. Číslovka, opak pravé, Ludolfovo číslo. – 10. Jedna z planet, SPZ okresu 
Rokycany, skupenství stromů. – 11. Druh lékařské stříkačky, písemná zkouška. – 
12. Rakouské město, značka čisticího prostředku. – 13. Chorvatské město 
(pobřeží), nehodná. – 14. Italské město, zloduch. – 15. Opak liché, švédské 

město. – 16. Polská řeka, části obličeje. 

Nápověda: 11. Enema, 14. Ala, 15. Ask, H. Alost            František Záloha                                               
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Dalším Ježíškem ve fryštáckém  
„Živém Betlémě“ byl Kubíček Ponížil. 
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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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DUCHOVNÍ SLOVO 
Drazí farníci, i na stránkách Farníčku Vás 

srdečně zdravím v novém roce 2012. 

Vánoce uběhly nějak rychle a my tu 

máme přestupný rok, sv. Oswald a 

Horymír mohou 29. února slavit. Rád 

bych se ještě vrátil s poděkováním k 

uplynulému roku. Je vás mnoho, kteří 

jste nenápadně i velmi výrazně působili v 

naší farnosti pro dobro druhých a k 

radosti i slávě Boží. Za to Vám patří velký dík, Bůh Vám to odplať.  

V rámci přípravy na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje vyhlásili 

biskupové rok biřmování a Sv. Otec pro celou církev ohlásil rok víry. 

Jen ten, kdo přijal Ježíše za svého Spasitele a uvěřil mu vše, co řekl, 

chce mít také Jeho Ducha, otevřít se mu a přijmout a rozpoznat v 

sobě obdarování, schopnosti a talenty, kterými obohacuje život 

křesťana. 

Snažme se i nadále vést děti k Bohu, mladé lidi povzbuzovat a 

podporovat na cestě přátelství s Ježíšem a navzájem si pomáhat v 

dobách těžších a radovat se z toho, co se v naší farnosti vydaří. 

„Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života“ řekl Ježíš a to platí.  

S důvěrou v Jeho pomoc, ochranu Panny Marie Pomocnice a přímluvu 

Sv. Mikuláše vyjděme do nového roku 2012.  

    K tomu Vám žehná a zdraví přeje otec Miroslav 

 

A ZÁVĚREM JEŠTĚ KRÁTKÁ STATISTIKA: 
V naší farnosti bylo v roce 2011 uděleno 51 křtů, konalo se 6 svateb a 

30 pohřbů a k 1. svatému přijímání poprvé přistoupilo 11 dětí. 

Ekonomickou statistiku najdete na jiném místě tohoto čísla Farníčku. 

 

CO ZPLODILI ŠKOLÁCI A POŠKOLÁCI – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY 
 

LEDEN – TÉMA RODINA 

 

Máma dává tátovi pusu, aby zjistila, jestli zase nepil. 

Otevřel jsem konzervu a snědl její obsah i s kamarádem. 

Sotva Jarda skočil na led, začal praskat. 

Domov je místo, kam se i po špatném vysvědčení rádi vracíme. 

Doma pomáhám nejvíce tím, že nepřekážím. 

Hraji si na ředitele a nic nedělám. 

Z manželství svých rodičů jsem pošel jenom já sám. 

To jsem zvědav, jakou si koupí táta stavebnici k mému svátku. 

Rodinná slavnost znamená, když třeba zabíjíme. 
Platonická láska je, když má maminka ráda tatínka kvůli platu. 
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                                                                   KALENDÁRIUM LEDEN 2012 
 1.1.    Slavnost Panny Marie, Matky Boží 

 2.1.    Památka svatých B. Velikého a Ř. Naziánského 

6.1. Slavnost Zjevení Páně – Tří králů  

8.1.    Křest Páně 

15.1.   2. neděle v mezidobí 

17.1.   Památka svatého Antonína, opata 

18.1.   Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů 

22.1.   3. neděle v mezidobí 

24.1.   Památka svatého Františka Saleského 

25.1. Svátek obrácení svatého Pavla 

26.1. Památka svatých Timoteje a Tita 

28.1. Památka svatého Tomáše Akvinského 

29.1.   4. neděle v mezidobí 

31.1.   Památka svatého Jana Boska 

 

DISÁCKÝ PLES 2012 

V sobotu 14. ledna Vás zveme na 12. Disácký 

ples, tentokrát Šmoulí. Počet míst je bohužel 

omezen naší kapacitou. Předprodej vstupenek 

bude na baru do středy 11. ledna. Potom se 

nevyzvednuté a nezaplacené vstupenky dají do 

volného oběhu. Loni se od Vás sešlo 

neuvěřitelných 444 cen do tomboly – bude jich 

letos víc???.  

K tanci a poslechu bude hrát Seskupení Ondry Svačiny. 
Cena vstupenky je 80 Kč a tradiční bohaté občerstvení je zajištěno. 

                                                                     Těšíme se na Vás 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem obětavým ženám z naší farnosti, které se podílely na 

zdárném průběhu všeho toho, co bylo potřeba zajistit kolem rorátních 

bohoslužeb (nákupy, příprava snídaní pro děti, úklid, zapalování 

světýlek…) a to především L. Zelinkové, M. Orsavové, L. Němcové, J. 

Macháčkové, M. Urbáškové a paní Divilové z Lukovečka. 

                                       Všichni účastníci rorátů a jejich rodiče. 

 
ADOPCE DĚTÍ NA DÁLKU – AKTUÁLNÍ STAV SBÍRKY 
Milí farníci, začátkem roku se pomalu vracejí dárcovské archy 

z jednotlivých částí města a sbírka se během ledna uzavírá. Po 

sečtení darů z ulice Ke Skalce, Kvapilovy, Drahové, Komenského a 

z matriky Městského úřadu je stav sbírky 30.990,-. Věříme, že se 

opět podaří zajistit potřebné prostředky pro naše indické děti.  

     Všem dárcům děkují organizátoři sbírky. 
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2011 

 

ÚČET ČÁSTKA v Kč 

Nájemné 2.459,- 

Sbírky 421. 167 

Dary 60.000,- 

Úroky 382,- 

PŘIJMY  CELKEM 484. 008,- 

  

Bohoslužebné výdaje 31. 034,- 

Materiál, služby, poplatky 56. 930,- 

Plyn 56.992,- 

Elektřina 99.391,- 

Topná tělesa Askom 102.601,- 

Projekt OK Pyrus 69.600,- 

Oprava zvonů 75.780,- 

Oprava omítky a malba 85.410,- 

Sbírka na seminář 7.563,- 

Sbírka Svatopetrský haléř 11.471,- 

Sbírka na potřeby diecéze 26.300,- 

Sbírka na havarijní fond 3.200,- 

Sbírka Svaté zemi 2.313,- 

Sbírka TV Noe 17.361,- 

Ostatní výdaje 8.258,- 

VÝDAJE  CELKEM 654. 205,- 

  

ROZDÍL - 170. 196,- 
 

Počáteční stav k 1.1. 2011 

Pokladna     4.025,- Kč 

Banka  751.266,- Kč 

Celkem 755. 291,- Kč 

 

Zůstatek k 28.12. 2011 

Pokladna     5. 523,- Kč 

Banka   359. 907,- Kč 

Podúčet – busta 179.449,- Kč 
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VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÝ LIST OTCE ARCIBISKUPA JANA (VÝBĚR) 
Drazí bratři a sestry, 

dnes máme důvod se radovat, protože Bůh 

nám znovu ukazuje svůj zájem o nás. 

Můžeme plesat, protože Bůh se stal jedním 

z nás, aby nás vykoupil. Můžeme jásat, 

protože sám Bůh se postavil na naši 

stranu. On je důvodem naší naděje, On je 

naší jistotou. 

Chci poděkovat všem, kteří se v uplynulém 

roce zapojili do společného úsilí plněji 

prožívat svůj křest. Z více míst slyším, že 

stoupl počet těch, kteří požádali o svátost 

křtu, a někteří rodiče se při příležitosti křtu 

svých dětí teprve církevně oddali a vrátili k 

přijímání svátostí, nebo se teprve začali připravovat na svou první 

zpověď a svaté přijímání. Objevili Boží přátelství a našli radost z Boha. 

Začali žít jako Boží děti. Z toho plyne úkol pro ostatní věřící, aby je 

laskavě přijali a zapojili do svého společenství. 

I dnešní oslava, kdy se radujeme z Božího zájmu o nás, z lásky Boha, 

který se stal jedním z nás, který se nám daroval, je příležitostí, 

abychom obnovili své rozhodnutí pro Boha, důstojně a velkoryse 

odpověděli na jeho lásku, abychom mu dali ve svém srdci více místa. 

Každý z nás má od křtu Boží život. V každém pokřtěném Bůh přebývá. 

Nikdy nejsme sami. Jen zkusme s Bohem více počítat, zkusme na něho 

brát více ohled, snažme se mu více líbit. Tak vyrosteme ve víře. 

Budeme vědět, komu jsme uvěřili, a budeme si jistí. 

Zvláště prosím rodiče, aby mysleli na víru svých dětí, které dali 

pokřtít. Při křtu slíbili, že je vychovají ve víře v Pána Ježíše, že je naučí 

milovat Boha a bližního. K tomu patří nejen přihlásit děti do 

náboženství, vést je k modlitbě a pravidelné účasti aspoň na nedělní 

bohoslužbě, ale také je naučit žít jako Boží přátelé. Vím, že 

náboženská výchova dětí není v dnešním prostředí lehká. Velmi 

důležitým předpokladem úspěšné výchovy je však především Váš 

příklad křesťanského života. 

Svatý otec vyhlásil od příštího podzimu Rok víry, aby nás povzbudil ve 

víře, o kterou je třeba stále a vytrvale usilovat, aby se upevnil náš 

vztah s Kristem Pánem, abychom byli schopni vydávat dnešnímu světu 

věrohodné svědectví. 

Využijte vánoční oslavu Boha, který přišel v Ježíši Kristu mezi nás. Kéž 

tyto oslavy upevní vztah každého z Vás ke Kristu a dají Vám zakusit 

radost z Boha. Radost z Boha ať je Vaší silou! 

                                                                         

Váš arcibiskup Jan 
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ŢIVÝ BETLÉM 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se jakýmkoliv 

způsobem podíleli na přípravě a organizaci letošního „Živého Betléma“. 

Především pak Městu Fryšták, pod jehož záštitou se akce konala, dále 

hudebníkům, zpěvákům a hercům, kteří se už několik týdnů před 

Vánocemi scházeli a pilně nacvičovali celý program. Dík patří také 

chlapům (z firmy Rudolf), kteří postavili na náměstí pódium a dalším, 

kteří sestavili betlémskou stáj. Zvláště ale děkujeme Vám všem, kteří 

jste svými finančními dary přispěli do naší sbírky a podpořili tak dobrou 

věc. Výtěžek z letošní akce činí zhruba 10. tisíc korun a bude věnován 

Mateřské škole ve Fryštáku na nákup hraček a didaktických pomůcek. 

Jsou poselství, která přinášejí radost a světlo do našeho života a to 

vánoční o narození Ježíše Krista k nim rozhodně patří. Proto má smysl 

si tento příběh každoročně připomínat, aby se nám vryl hlouběji do 

srdcí a aby jej slyšely i další generace.   
                                  Organizátoři fryštáckého „Ţivého Betléma“. 
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INVESTICE FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI V ROCE 2012 
Loňský rok byl pro nás rokem příprav na 

rekonstrukci našeho kostela. Začátkem 

roku jsme dostali zpracovanou 

dokumentaci na opravu krovu kostela. 

Následně jsme začali ihned vyřizovat 

stavební povolení, které jsme také získali. 

Celkové náklady na rekonstrukci krovu 

přesáhnou částku 2 mil. 200 tis. Kč. Na 

podzim jsme zažádali, ve spolupráci s 

městským úřadem, o dotaci z 

Ministerstva kultury. Dále budeme žádat o 

příspěvek na rekonstrukci úřad Zlínského 

kraje. Zastupitelstvo města Fryštáku 

slíbilo přispět částkou podle požadavku 

dotačního titulu ministerstva kultury. 

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele prací. 

V průběhu měsíce ledna se dozvíme, zda budeme úspěšní se žádostí o 

dotaci. Pokud tomu tak bude, mohly by se práce rozběhnout v jarních 

měsících letošního roku.  

Pokračujeme také v přípravách rekonstrukce presbytáře, která 

zahrnuje výměnu dlažby za mramorovou a osazení nového 

kamenného obětního stolu včetně ambonu a nového mobiliáře. 

Absolvovali jsme mnoho jednání s architekty a památkovým úřadem. 

Zmapovali jsme přesně umístění krypty a jednotlivé konstrukční 

vrstvy pod podlahou presbytáře. V současné době máme souhlasné 

stanovisko s rekonstrukcí od památkového úřadu a nyní nás ještě 

čekají jednání u odborné komise v Olomouci. S rekonstrukcí 

presbytáře také úzce souvisí výmalba celého kostela a výměna 

osvětlení. 

Rozsah prací v letošním roce závisí na finančních prostředcích, které 

budeme mít k dispozici. Jisté je, že naše vlastní prostředky na to 

v žádném případě stačit nebudou. 

V průběhu roku 2011 jsme provedli vytápění v zadních lavicích, 

omítnutí osekaných vnitřních stěn, úpravy elektroinstalace a výměnu 

srdcí všech zvonů v našem kostele.  

Také v letošním roce budeme pokračovat v úpravách elektroinstalace.  

 

Přijměte prosím těchto několik informací o postupu prací na opravách 

a údržbě našeho kostela. Všem farníkům vyslovujeme srdečné Pán 

Bůh zaplať za vaše finanční příspěvky v pravidelných i mimořádných 

sbírkách. Snažíme se s  těmito prostředky zacházet maximálně 

zodpovědně a hospodárně.  
                                      Ing. Jan Košák, člen ekonomické rady 
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NAŠE POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ (8. ČÁST) 
Další den (pátek 26. 11.) jsme se cestou do Jeruzaléma ještě jednou 

zastavili v Kumránu na nákup výrobků od Mrtvého moře. Kolem jedné 

hodiny jsme přijeli do Jeruzaléma, a poté jsme putovali údolím 

Cedronu - Olivovou horou, tedy místem, kde Ježíš jel na oslátku. 

Překvapil mě „zázrak“ v podobě malého kvítku šafránu uprostřed 

suché prašné cesty v místě, kde jsem si chtěla chvilku odpočinout. 

Přišli jsme až k bazilice Smutku, bazilice Všech národů, a Krvavého 

potu. To jsou tři názvy pro Getsemany. Uvnitř baziliky je kámen, na 

kterém se Ježíš krví potil. Po příjezdu do hotelu jsme se hezky oblékli 

a šli na židovskou bohoslužbu. Bohužel mobil i fotoaparát jsme si vzít 

nemohli, protože nás kontrolovali. Slyšeli jsme zpěvy devíti zpěváků a 

rabína, ale zmeškali jsme zapálení sobotních (!) svící. Poslouchali 

jsme židovské modlitby a mohli přivítat příchod královny sabat. Už v 

pátek večer totiž židům začíná sobota, den, kdy se nesmí pracovat a 

všichni se věnují pouze rodině. Připadalo mi to, jako by každou 

sobotu slavili vánoce. Těm, kteří na oslavu nemají, buď přispívají 

finančně, nebo je zvou k sobě domů. Když někdo v synagoze není, 

hned mají starost, jestli neonemocněl. Znají se osobně, a drží při 

sobě. Při večeři jsme mohli ochutnat jejich pečivo podobné vánočce. 

Pak jsme si šli prohlédnout Staré židovské město. Všechny obchody 

byly zavřené až do konce soboty. Následující den jsme šli k proslulé 

Zdi nářků. Průvodce nás vybízel, abychom do ní vložili lístek s 

pozitivním přáním. Ten se nesmí psát u zdi (je to „sobotní“ práce), 

ale třeba na hotelu. A tak jsem do své prosby zahrnula celou naši 

farnost i národ. 

Co je na nich napsáno nesmí nikdo číst a tyto lístky se každé tři týdny 

sbírají a poté odvážejí do Izraelského muzea bible. 

                                                         Pokračování příště       -js- 
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ZEMŘEL SALESIÁN P. KAREL TINKA  (WWW.ADO.CZ) 
V úterý 20. prosince 2011 zemřel ve věku nedožitých 92 let jeden 

z nejstarších českých salesiánů P. Karel Tinka. Zádušní mše svatá 

byla sloužena v úterý 27. prosince od 12.00 hodin v kostele Panny 

Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně – Jižních Svazích za obrovské 

účasti jeho spolubratrů, kněží a věřících ze Zlína i širokého okolí, kteří 

zesnulého kněze velmi dobře znali z jeho zlínského působení. 

Otec Karel se narodil 19. února 1920 v 

ukrajinském Kyjevě. Krátce poté se rodina 

přestěhovala na Moravu do Strání, kde bydleli 

rodiče z otcovy strany. Se salesiánským dílem se 

seznámil v roce 1931 ve Fryštáku, kde začal 

studovat střední školu. V roce 1937 složil po 

ročním noviciátě první sliby na Slovensku. 

Teologická studia dokončoval v Ostravě a v roce 

1947 byl v Oseku u Duchcova vysvěcen na jáhna 

a kněze. Do roku 1950 pak působil v Praze jako 

katecheta a zároveň studoval na Přírodovědecké 

fakultě Univerzity Karlovy (režim mu dovolil složit pouze první 

státnici). Od dubna do září 1950 byl internován v Oseku, do roku 

1954 byl u PTP. Po propuštění byl tajně jmenován provinciálem, jak 

se tehdy říkalo inspektorem české provincie SDB. Otec Karel pak 

pracoval dva roky jako zedník. 7. listopadu 1956 byl ale zatčen, 

nespravedlivě odsouzen a ve vězení v Jihlavě, Hradci Králové, 

Litoměřicích a především Valdicích postupně strávil čtyři roky. Po 

propuštění se v Otrokovicích vyučil elektrikářem a v roce 1962 

dokonce složil mistrovskou zkoušku. Do roku 1968 pracoval jako 

elektrikář, než se podařilo, že byl na farním úřadě ve Zlíně zaměstnán 

jako údržbář. Jako kněz nesměl veřejně působit. Přesto se odvážil 

především zpovídat (do zpovědnice není vidět) a celou tu dobu sloužil 

mši svatou v neděli od půl dvanácté. Po roce 1990 se ve Zlíně i přes 

nepříjemný revmatismus a bércové vředy obětavě pustil do kněžské 

služby v jedné z největších farností v republice, kterou převzali 

salesiáni. Neúnavně se věnoval přípravě snoubenců, rodičů před 

křtem dětí, vedl farní agendu. Roku 1998 byl za své mnohaleté 

zásluhy odměněn Cenou města Zlína. V roce 2000 byla zahájena 

stavba kostela a střediska mládeže na Jižních Svazích. Celý svůj 

důchod věnoval měsíc co měsíc na stavbu a lze jej tak považovat za 

největšího dobrodince celého díla. Když se v roce 2006 salesiánská 

komunita přesunula do nového areálu na Jižních Svazích, přestěhoval 

se sem i otec Karel. Ve farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů se 

dál angažoval především v kanceláři a ve zpovědnici, kde byl ještě 

začátkem adventu nástrojem Božího milosrdenství, laskavosti a 

jemného humoru. Na věčnost se O. Karel odebral večer 20. prosince. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012 
Každoročně vždy v prvních 

lednových dnech můžeme v našem 

městě a přilehlých obcích potkávat 

skupinky tříkrálových koledníků. 

Nejinak tomu bude i letos, už 

podvanácté. Ve dnech 4. – 8. 

ledna 2012 budou obcházet 

fryštácké domácnosti tito poslové 

dobrých zpráv o narození Krista, 

poslové dobré vůle a naděje. 

Naděje, že 

ještě jsou mezi námi lidé, kteří chtějí pomáhat potřebným, kteří si 

uvědomují, že na tom mohou být jiní ještě mnohem hůře. A ještě 

krátké ohlédnutí za loňským ročníkem. V loňském roce koledovalo 18 

skupinek a vybralo se přes 90.000,- tisíc korun. Z peněz, které se 

vrací zpět / je to zhruba 60% vybrané částky/ byla poskytnuta tzv. 

přímá pomoc 8 rodinám, 5 z Fryštáku, 2 z Vítové a 1 z Lukovečka. 

Přejeme všem Fryštačanům pokojný nový rok a předem děkujeme za 

vaši štědrost v této nelehké době.  

                                                         Dobrovolná Charita Fryšták. 

VÁNOČNÍ KONCERT VE FRYŠTÁCKÉM KOSTELE 

K  tradičním fryštáckým kulturním akcím už dlouhá léta patří Vánoční 

koncert cimbálové muziky Prameny, dětského souboru Pramének a 

skupiny Pramen pod vedením primášky a umělecké vedoucí Vlasty 

Kunstové. I letos se o svátku svatého Štěpána (26.12.) kostel 

svatého Mikuláše ve Fryštáku opět zaplnil těmi, kteří si přišli zpestřit 

vánoční atmosféru zpěvem známých koled. Všechny děti i cimbálovka 

svým milým vystoupením potěšily a rodiče na ně mohou být právem 

hrdí. Moc jim za to děkujeme.                                               -pn- 
 

FARNÍČEK  1/12                                         - 7 - 

SILVESTR V DISU 
Protože jsme nikdy nebyly na Silvestru v Disu, tak jsme se rozhodly, 

že tento rok půjdem, jelikož nás lákalo téma Šmoulové. Silvestr se 

konal od čtvrtka 29. 12. 2011 do neděle 1. 1. 2012. Hned první den 

jsme se seznámili s hlavními šmouly, což byl Taťka šmoula, Děda 

šmoula, Nešika, Silák, Koumák atd. Všichni jsme na sobě nosili 

modrobílé oblečení a čepky. Taťka šmoula měl oslavit na Silvestra své 

123. narozeniny, a proto se konaly velkolepé přípravy. Jako např. 

hry, kdy jsme museli běhat pro různé ingredience do dortu nebo 

dokonce jsme kradli včelám vosk na dortové svíčky. Ale do toho 

všeho nám zasahoval zlý čaroděj Gargamel, který se nám snažil vše 

zničit. Ale my jako správní šmoulové jsme se proti němu postavili a 

zničili ho starým proroctvím a naší hymnou. Myslím, že se tento 

Silvestr moc povedl. Děkujeme všem organizátorům, kteří se na něm 

podíleli. My jsme moc rády, že jsme na něm mohly být a zažít Silvestr 

jinak než doma s rodinou. Všem ho určitě doporučujeme a je škoda 

nevyužít takových akcí na Disu. 

Lucka (Křupka) Mařáková a Eliška Němcová 

(Foto: Jenda Görig) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Rád bych touto cestou poděkoval všem ochotným ženám, které 

během adventu na faře připravovaly po rorátních mších svatých 

snídaně pro děti z naší farnosti. Pán Bůh vám odplať vaši službu! 

otec Miroslav 

 

PŘEDPLAŤTE SI OLDIN 
Až do 22. ledna máte možnost objednat si v sakristii předplatné 

arcidiecézního zpravodaje OLDIN na rok 2012, který bude stejně jako 

vloni k vyzvednutí v kostele. Roční předplatné (10 čísel) stojí 100 Kč.   
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NAŠE POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ (8. ČÁST) 
Další den (pátek 26. 11.) jsme se cestou do Jeruzaléma ještě jednou 

zastavili v Kumránu na nákup výrobků od Mrtvého moře. Kolem jedné 

hodiny jsme přijeli do Jeruzaléma, a poté jsme putovali údolím 

Cedronu - Olivovou horou, tedy místem, kde Ježíš jel na oslátku. 

Překvapil mě „zázrak“ v podobě malého kvítku šafránu uprostřed 

suché prašné cesty v místě, kde jsem si chtěla chvilku odpočinout. 

Přišli jsme až k bazilice Smutku, bazilice Všech národů, a Krvavého 

potu. To jsou tři názvy pro Getsemany. Uvnitř baziliky je kámen, na 

kterém se Ježíš krví potil. Po příjezdu do hotelu jsme se hezky oblékli 

a šli na židovskou bohoslužbu. Bohužel mobil i fotoaparát jsme si vzít 

nemohli, protože nás kontrolovali. Slyšeli jsme zpěvy devíti zpěváků a 

rabína, ale zmeškali jsme zapálení sobotních (!) svící. Poslouchali 

jsme židovské modlitby a mohli přivítat příchod královny sabat. Už v 

pátek večer totiž židům začíná sobota, den, kdy se nesmí pracovat a 

všichni se věnují pouze rodině. Připadalo mi to, jako by každou 

sobotu slavili vánoce. Těm, kteří na oslavu nemají, buď přispívají 

finančně, nebo je zvou k sobě domů. Když někdo v synagoze není, 

hned mají starost, jestli neonemocněl. Znají se osobně, a drží při 

sobě. Při večeři jsme mohli ochutnat jejich pečivo podobné vánočce. 

Pak jsme si šli prohlédnout Staré židovské město. Všechny obchody 

byly zavřené až do konce soboty. Následující den jsme šli k proslulé 
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ŢIVÝ BETLÉM 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se jakýmkoliv 

způsobem podíleli na přípravě a organizaci letošního „Živého Betléma“. 

Především pak Městu Fryšták, pod jehož záštitou se akce konala, dále 

hudebníkům, zpěvákům a hercům, kteří se už několik týdnů před 

Vánocemi scházeli a pilně nacvičovali celý program. Dík patří také 

chlapům (z firmy Rudolf), kteří postavili na náměstí pódium a dalším, 

kteří sestavili betlémskou stáj. Zvláště ale děkujeme Vám všem, kteří 

jste svými finančními dary přispěli do naší sbírky a podpořili tak dobrou 

věc. Výtěžek z letošní akce činí zhruba 10. tisíc korun a bude věnován 

Mateřské škole ve Fryštáku na nákup hraček a didaktických pomůcek. 

Jsou poselství, která přinášejí radost a světlo do našeho života a to 

vánoční o narození Ježíše Krista k nim rozhodně patří. Proto má smysl 

si tento příběh každoročně připomínat, aby se nám vryl hlouběji do 

srdcí a aby jej slyšely i další generace.   
                                  Organizátoři fryštáckého „Ţivého Betléma“. 

FARNÍČEK  1/12                                          - 9 - 

INVESTICE FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI V ROCE 2012 
Loňský rok byl pro nás rokem příprav na 

rekonstrukci našeho kostela. Začátkem 

roku jsme dostali zpracovanou 

dokumentaci na opravu krovu kostela. 

Následně jsme začali ihned vyřizovat 

stavební povolení, které jsme také získali. 

Celkové náklady na rekonstrukci krovu 

přesáhnou částku 2 mil. 200 tis. Kč. Na 

podzim jsme zažádali, ve spolupráci s 

městským úřadem, o dotaci z 

Ministerstva kultury. Dále budeme žádat o 

příspěvek na rekonstrukci úřad Zlínského 

kraje. Zastupitelstvo města Fryštáku 

slíbilo přispět částkou podle požadavku 

dotačního titulu ministerstva kultury. 

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele prací. 

V průběhu měsíce ledna se dozvíme, zda budeme úspěšní se žádostí o 

dotaci. Pokud tomu tak bude, mohly by se práce rozběhnout v jarních 

měsících letošního roku.  

Pokračujeme také v přípravách rekonstrukce presbytáře, která 

zahrnuje výměnu dlažby za mramorovou a osazení nového 

kamenného obětního stolu včetně ambonu a nového mobiliáře. 

Absolvovali jsme mnoho jednání s architekty a památkovým úřadem. 

Zmapovali jsme přesně umístění krypty a jednotlivé konstrukční 

vrstvy pod podlahou presbytáře. V současné době máme souhlasné 

stanovisko s rekonstrukcí od památkového úřadu a nyní nás ještě 

čekají jednání u odborné komise v Olomouci. S rekonstrukcí 

presbytáře také úzce souvisí výmalba celého kostela a výměna 

osvětlení. 

Rozsah prací v letošním roce závisí na finančních prostředcích, které 

budeme mít k dispozici. Jisté je, že naše vlastní prostředky na to 

v žádném případě stačit nebudou. 

V průběhu roku 2011 jsme provedli vytápění v zadních lavicích, 

omítnutí osekaných vnitřních stěn, úpravy elektroinstalace a výměnu 

srdcí všech zvonů v našem kostele.  

Také v letošním roce budeme pokračovat v úpravách elektroinstalace.  

 

Přijměte prosím těchto několik informací o postupu prací na opravách 

a údržbě našeho kostela. Všem farníkům vyslovujeme srdečné Pán 

Bůh zaplať za vaše finanční příspěvky v pravidelných i mimořádných 

sbírkách. Snažíme se s  těmito prostředky zacházet maximálně 

zodpovědně a hospodárně.  
                                      Ing. Jan Košák, člen ekonomické rady 

 

  

 



 

 

- 10 -                                                     FARNÍČEK  1/12  

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2011 

 

ÚČET ČÁSTKA v Kč 

Nájemné 2.459,- 

Sbírky 421. 167 

Dary 60.000,- 

Úroky 382,- 

PŘIJMY  CELKEM 484. 008,- 

  

Bohoslužebné výdaje 31. 034,- 

Materiál, služby, poplatky 56. 930,- 

Plyn 56.992,- 

Elektřina 99.391,- 

Topná tělesa Askom 102.601,- 

Projekt OK Pyrus 69.600,- 

Oprava zvonů 75.780,- 

Oprava omítky a malba 85.410,- 

Sbírka na seminář 7.563,- 

Sbírka Svatopetrský haléř 11.471,- 

Sbírka na potřeby diecéze 26.300,- 

Sbírka na havarijní fond 3.200,- 

Sbírka Svaté zemi 2.313,- 

Sbírka TV Noe 17.361,- 

Ostatní výdaje 8.258,- 

VÝDAJE  CELKEM 654. 205,- 

  

ROZDÍL - 170. 196,- 
 

Počáteční stav k 1.1. 2011 

Pokladna     4.025,- Kč 

Banka  751.266,- Kč 

Celkem 755. 291,- Kč 

 

Zůstatek k 28.12. 2011 

Pokladna     5. 523,- Kč 

Banka   359. 907,- Kč 

Podúčet – busta 179.449,- Kč 
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VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÝ LIST OTCE ARCIBISKUPA JANA (VÝBĚR) 
Drazí bratři a sestry, 

dnes máme důvod se radovat, protože Bůh 

nám znovu ukazuje svůj zájem o nás. 

Můžeme plesat, protože Bůh se stal jedním 

z nás, aby nás vykoupil. Můžeme jásat, 

protože sám Bůh se postavil na naši 

stranu. On je důvodem naší naděje, On je 

naší jistotou. 

Chci poděkovat všem, kteří se v uplynulém 

roce zapojili do společného úsilí plněji 

prožívat svůj křest. Z více míst slyším, že 

stoupl počet těch, kteří požádali o svátost 

křtu, a někteří rodiče se při příležitosti křtu 

svých dětí teprve církevně oddali a vrátili k 

přijímání svátostí, nebo se teprve začali připravovat na svou první 

zpověď a svaté přijímání. Objevili Boží přátelství a našli radost z Boha. 

Začali žít jako Boží děti. Z toho plyne úkol pro ostatní věřící, aby je 

laskavě přijali a zapojili do svého společenství. 

I dnešní oslava, kdy se radujeme z Božího zájmu o nás, z lásky Boha, 

který se stal jedním z nás, který se nám daroval, je příležitostí, 

abychom obnovili své rozhodnutí pro Boha, důstojně a velkoryse 

odpověděli na jeho lásku, abychom mu dali ve svém srdci více místa. 

Každý z nás má od křtu Boží život. V každém pokřtěném Bůh přebývá. 

Nikdy nejsme sami. Jen zkusme s Bohem více počítat, zkusme na něho 

brát více ohled, snažme se mu více líbit. Tak vyrosteme ve víře. 

Budeme vědět, komu jsme uvěřili, a budeme si jistí. 

Zvláště prosím rodiče, aby mysleli na víru svých dětí, které dali 

pokřtít. Při křtu slíbili, že je vychovají ve víře v Pána Ježíše, že je naučí 

milovat Boha a bližního. K tomu patří nejen přihlásit děti do 

náboženství, vést je k modlitbě a pravidelné účasti aspoň na nedělní 

bohoslužbě, ale také je naučit žít jako Boží přátelé. Vím, že 

náboženská výchova dětí není v dnešním prostředí lehká. Velmi 

důležitým předpokladem úspěšné výchovy je však především Váš 

příklad křesťanského života. 

Svatý otec vyhlásil od příštího podzimu Rok víry, aby nás povzbudil ve 

víře, o kterou je třeba stále a vytrvale usilovat, aby se upevnil náš 

vztah s Kristem Pánem, abychom byli schopni vydávat dnešnímu světu 

věrohodné svědectví. 

Využijte vánoční oslavu Boha, který přišel v Ježíši Kristu mezi nás. Kéž 

tyto oslavy upevní vztah každého z Vás ke Kristu a dají Vám zakusit 

radost z Boha. Radost z Boha ať je Vaší silou! 

                                                                         

Váš arcibiskup Jan 

               

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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DUCHOVNÍ SLOVO 
Drazí farníci, i na stránkách Farníčku Vás 

srdečně zdravím v novém roce 2012. 

Vánoce uběhly nějak rychle a my tu 

máme přestupný rok, sv. Oswald a 

Horymír mohou 29. února slavit. Rád 

bych se ještě vrátil s poděkováním k 

uplynulému roku. Je vás mnoho, kteří 

jste nenápadně i velmi výrazně působili v 

naší farnosti pro dobro druhých a k 

radosti i slávě Boží. Za to Vám patří velký dík, Bůh Vám to odplať.  

V rámci přípravy na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje vyhlásili 

biskupové rok biřmování a Sv. Otec pro celou církev ohlásil rok víry. 

Jen ten, kdo přijal Ježíše za svého Spasitele a uvěřil mu vše, co řekl, 

chce mít také Jeho Ducha, otevřít se mu a přijmout a rozpoznat v 

sobě obdarování, schopnosti a talenty, kterými obohacuje život 

křesťana. 

Snažme se i nadále vést děti k Bohu, mladé lidi povzbuzovat a 

podporovat na cestě přátelství s Ježíšem a navzájem si pomáhat v 

dobách těžších a radovat se z toho, co se v naší farnosti vydaří. 

„Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života“ řekl Ježíš a to platí.  

S důvěrou v Jeho pomoc, ochranu Panny Marie Pomocnice a přímluvu 

Sv. Mikuláše vyjděme do nového roku 2012.  

    K tomu Vám žehná a zdraví přeje otec Miroslav 

 

A ZÁVĚREM JEŠTĚ KRÁTKÁ STATISTIKA: 
V naší farnosti bylo v roce 2011 uděleno 51 křtů, konalo se 6 svateb a 

30 pohřbů a k 1. svatému přijímání poprvé přistoupilo 11 dětí. 

Ekonomickou statistiku najdete na jiném místě tohoto čísla Farníčku. 

 

CO ZPLODILI ŠKOLÁCI A POŠKOLÁCI – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY 
 

LEDEN – TÉMA RODINA 

 

Máma dává tátovi pusu, aby zjistila, jestli zase nepil. 

Otevřel jsem konzervu a snědl její obsah i s kamarádem. 

Sotva Jarda skočil na led, začal praskat. 

Domov je místo, kam se i po špatném vysvědčení rádi vracíme. 

Doma pomáhám nejvíce tím, že nepřekážím. 

Hraji si na ředitele a nic nedělám. 

Z manželství svých rodičů jsem pošel jenom já sám. 

To jsem zvědav, jakou si koupí táta stavebnici k mému svátku. 

Rodinná slavnost znamená, když třeba zabíjíme. 
Platonická láska je, když má maminka ráda tatínka kvůli platu. 
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                                                                   KALENDÁRIUM LEDEN 2012 
 1.1.    Slavnost Panny Marie, Matky Boží 

 2.1.    Památka svatých B. Velikého a Ř. Naziánského 

6.1. Slavnost Zjevení Páně – Tří králů  

8.1.    Křest Páně 

15.1.   2. neděle v mezidobí 

17.1.   Památka svatého Antonína, opata 

18.1.   Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů 

22.1.   3. neděle v mezidobí 

24.1.   Památka svatého Františka Saleského 

25.1. Svátek obrácení svatého Pavla 

26.1. Památka svatých Timoteje a Tita 

28.1. Památka svatého Tomáše Akvinského 

29.1.   4. neděle v mezidobí 

31.1.   Památka svatého Jana Boska 

 

DISÁCKÝ PLES 2012 

V sobotu 14. ledna Vás zveme na 12. Disácký 

ples, tentokrát Šmoulí. Počet míst je bohužel 

omezen naší kapacitou. Předprodej vstupenek 

bude na baru do středy 11. ledna. Potom se 

nevyzvednuté a nezaplacené vstupenky dají do 

volného oběhu. Loni se od Vás sešlo 

neuvěřitelných 444 cen do tomboly – bude jich 

letos víc???.  

K tanci a poslechu bude hrát Seskupení Ondry Svačiny. 
Cena vstupenky je 80 Kč a tradiční bohaté občerstvení je zajištěno. 

                                                                     Těšíme se na Vás 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem obětavým ženám z naší farnosti, které se podílely na 

zdárném průběhu všeho toho, co bylo potřeba zajistit kolem rorátních 

bohoslužeb (nákupy, příprava snídaní pro děti, úklid, zapalování 

světýlek…) a to především L. Zelinkové, M. Orsavové, L. Němcové, J. 

Macháčkové, M. Urbáškové a paní Divilové z Lukovečka. 

                                       Všichni účastníci rorátů a jejich rodiče. 

 
ADOPCE DĚTÍ NA DÁLKU – AKTUÁLNÍ STAV SBÍRKY 
Milí farníci, začátkem roku se pomalu vracejí dárcovské archy 

z jednotlivých částí města a sbírka se během ledna uzavírá. Po 

sečtení darů z ulice Ke Skalce, Kvapilovy, Drahové, Komenského a 

z matriky Městského úřadu je stav sbírky 30.990,-. Věříme, že se 

opět podaří zajistit potřebné prostředky pro naše indické děti.  

     Všem dárcům děkují organizátoři sbírky. 
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KŘÍŢOVKA NA LEDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vodorovně: A. I. díl tajenky. – B. Kiks brankáře, mořský savec, Němec. –  
C. Barely, jméno Ovidia, dravý pták, opak mínusu. – D. Jméno Destinové, domácí 
ženské jméno, SPZ Olomouce, bylina s drobnými kvítky, srbské město. –  
E. Čínské mužské jméno, lovkyně perel, Maďar, větná spojka, Evropan. – F. II. 
díl tajenky. – G. Silný provaz, psací pomůcka, stromořadí, zmaření. – H. Ovocná 
limonáda, povrchový důl, přítel člověka, město v Belgii. – I. III. díl tajenky. 
Svisle: 1. Na toto místo. Odchyt zvěře. – 2. Gumárenský výrobek, klekání. –  

3. Oslavná báseň, suma peněz. – 4. Kosmetický lak, anglicky „jedna“. –  
5. Nemluvící, povel ke střelbě. – 6. Jméno herečky Adamovské, mládě krávy. –  
7. Pokladna, již, letka včel. – 8. Část hlavy, stát USA, zkratka Mateřské školy. – 
9. Číslovka, opak pravé, Ludolfovo číslo. – 10. Jedna z planet, SPZ okresu 
Rokycany, skupenství stromů. – 11. Druh lékařské stříkačky, písemná zkouška. – 
12. Rakouské město, značka čisticího prostředku. – 13. Chorvatské město 
(pobřeží), nehodná. – 14. Italské město, zloduch. – 15. Opak liché, švédské 

město. – 16. Polská řeka, části obličeje. 

Nápověda: 11. Enema, 14. Ala, 15. Ask, H. Alost            František Záloha                                               
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Dalším Ježíškem ve fryštáckém  
„Živém Betlémě“ byl Kubíček Ponížil. 

 
 

 

mailto:farnicek@post.cz

