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KŘÍŽOVKA NA ŘÍJEN 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Vodorovně: A. Jednostopé vozidlo, pulsovat. – B. Odpadní textilie, arabský stát, 
francouzsky“kočka“, svazek slámy. – C. Římskými čísly 2555, zobati, mužské 
jméno. – D. Lesní plodina, období dějin, bavlnářské závody v Semilech. – E. SPZ 
okresu Martin (SK), mužské jméno, radiolokátor, jihoamerická řeka, druh koně. – 
F. Číslovka, zpěvák lidových písní (Josef), černý pták, vánek, temnota. –  
G. Ŕímskými čísly 104, maledivská měnová jednotka, v esperantu“vejce“, město 

v Turecku, německy“je“. – H. III. díl tajenky. – I. Výtažek z léčivých bylin, 
oslovení ženy, menší osa. 

Svisle: 1. Římskými čísly 3600. – 2. Jeden ze smyslů, výstavné domky. –  
3. Držadla, latinsky“pták“. – 4. Opak přílivu, domácky Oldřich. – 5. I. díl 
tajenky, léčka. – 6. Značka jízdních kol, nápor. – 7. Náš bývalý cyklistický 
závodník, otesaný kmen. – 8. Zemní olej, 60 kusů. – 9. Rozvod vody. – 10. 
Citoslovce smíchu, noční pták. – 11. Člen mongolského kmene, obilí seté na 

podzim. – 12. Mravovědec, Lendlovo jméno. – 13. II. díl tajenky. –  
14. Planetka, chrámová loď. – 15. Zbídačování, noviny. – 16. Pružiny, zlá 
odplata. – 17. Dávkovat po kapkách. 
Nápověda: B. Chat, E. Ica, 3. Avis, 14. Naos.          
Tajenka z minula: opatrnosti nikdy dosti     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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DUCHOVNÍ SLOVO 
Na začátku měsíce října můžeme vzpomenout na vydařenou 

"Staříčkovu pouť" i slavnostní mši sv. na poděkování za dary a plody 

země a též na dokončenou (ale ještě nezaplacenou) 1. etapu opravy 

střechy našeho kostela. To jsou slavnosti a práce, které se nám s 

pomocí Boží podařily. Nyní nastává každodenní běh života, kdy se nic 

převratného neděje, vše jde den za dnem docela stejně, až to mnohé 

unavuje a ničí. Pořád to každodenní vstávání do práce nebo do školy, 

a nebo naopak marné očekávání nalezení nové práce, která by 

člověka alespoň trochu uspokojovala a dávala smysl. 

Je dobré si říci, že i v takovém čase našeho života jedná v nás a 

kolem nás Bůh, ale jaksi pro nás méně zřetelně. Bůh v nás a kolem 

nás je jediná jistota našeho života. Když se stane víra, důvěra, 

naděje a láska volantem auta našeho bytí, dobře a správně svůj život 

směřujeme - totiž k Bohu, který ví, co je pro nás dobré a který nás 

zkouší. Přeji Vám na přímluvu Panny Marie Pomocnice požehnané dny 

říjnové.                                                                  otec Miroslav 

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2012 - 2013 

TŘÍDA DEN ČAS VYUČUJÍCÍ 

1. třída Pondělí 12.00 – 12.45 pí. Němcová 

2. třída Pondělí 13.05 – 13.50 pí. Skaličková (2. A) 

3. třída Úterý 12.20 – 13.05 P. Dibelka 

4. třída Pátek 12.30 – 13.15 pí. Skaličková 

5. třída Úterý 12.45 – 13.30 pí. Skaličková 

6. třída Pondělí 13.20 – 14.05 pí. Macháčková (fara) 

7. třída Pondělí 13.20 – 14.05 pí. Macháčková 

8. třída Úterý 15.00 – 15.45 P. Dibelka 

9. třída Úterý 15.00 – 15.45 P. Dibelka 

CO ZPLODILI ŠKOLÁCI A POŠKOLÁCI – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY 
              TÉMA ZDRAVÍ - ŘÍJEN 

 Plíce se nám zamořují hlavně při běhu, protože musíme 

zhluboka dýchat. 

 Člověk má v ústech horní a dolní patro zubů. 

 Jakmile odešla maminka z nemocnice, hned se uzdravila. 

 Srdce hraje důležitou roli, protože po celý život člověka bije. 

 Pan doktor říkal, že jsem momentálně postižený. 

 Nejedovaté houby poznáme podle toho, že po nich nikomu 

nebývá špatně. 

 Nervy má každý člověk, ale není to vidět. 

 Obvaz přikládáme vždy čistý a to třeba i na zašpiněného 

kamaráda. 

 Dřív než kapra, chytí táta u vody nějakou nemoc. 

 Nervy nám slouží k tomu, abychom se mohli dobře rozčilovat. 
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                                                                     KALENDÁRIUM ŘÍJEN 2012 
  1.10. Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše 

  2.10. Památka svatých andělů strážných 

  4.10. Památka svatého Františka z Assisi 

  7.10. 27. neděle v mezidobí 

14.10. 28. neděle v mezidobí 

15.10. Památka svaté Terezie od Ježíše 

17.10. Památka svatého Ignáce z Antiochie 

18.10. Svátek svatého Lukáše, evangelisty 

21.10. 29. neděle v mezidobí 

28.10. 30. neděle v mezidobí 

                                                                                  Anděl strážný 

 

ROK SE SVATÝM CYRILEM A METODĚJEM 
 

Milé děti, celý rok se budeme připravovat 

na velké oslavy, které proběhnou v 

červenci 2013. V tuto dobu to bude již 

1150 let, kdy na Moravu přišli svatí Cyril 

a Metoděj, kteří měli velký význam pro 

naši zem. Proto si každou neděli před mší 

svatou povídáme o jejich životě, a proto 

si lepíte do svých knížeček samolepky.  

*** 

Shrnutí tohoto povídání najdete také vždy na stránkách Farníčku. 

 

1. neděle v září  

Cyril a Metoděj se narodili v přístavním městě Soluni, to je v dnešním 

Řecku. Je to země, kde je pořád teplo. 

2. neděle v září 

Cyril a Metoděj byli bratři, narodili se do velké rodiny, kde bylo 

celkem 7 dětí. Rodiče byli křesťané a učili děti lásce k Bohu. 

3. neděle v září 

V městě Soluni kde oba bratři prožili své dětství, pobýval před mnoha 

lety i apoštol Pavel. Ten napsal křesťanům v Soluni několik krásných 

dopisů, které jsou i v Bibli. 

4. neděle v září 

Oba chlapci byli velmi nadaní a rodiče se jim snažili najít ty nejlepší 

učitele. 

5. neděle v září 

Podle legendy se svatému Cyrilovi zdál sen, že se ožení s dívkou Sofií 

( to je v překladu moudrost). 

Víme, že se nikdy neoženil, ale celý život hledal moudrost. 

  -hn- 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY                           (NOVÝ SERIÁL) 
Milí čtenáři Farníčku,  

na začátku letošních prázdnin jsem Vás vybízel, abyste ze svých 

prázdninových cest po nejrůznějších poutních místech poslali 

pohlednice nebo o nich něco napsali.  

Je velká škoda, že se opět nikdo neozval!  

(nebo že by snad nikdo z Vás nikde nebyl?) 

A tak jsem si řekl, že tuhle příležitost seznámit Vás s nejznámějšími 

poutními místy v Evropě si rozhodně nenechám ujít.  

Spousta z nich je velmi známá např. Compostela, Lourdy, La Salleta, 

Medjugorje, Fátima, Mariazell…a myslím, že někteří z Vás je už 

v minulosti určitě navštívili…Nevím, zda se dozvíte něco nového, ale 

věřím, že tyto informace mohou být třeba inspirací pro Vaše budoucí 

prázdninové cesty…       -pn- 

Kam se tedy postupně podíváme? 

 Itálie/Řím 

 Polsko/ Czenstochowa 

 Rakousko/ Mariazell 

 Portugalsko/ Fátima 

 Španělsko/ Santiago de Compostela 

 Francie/ Lourdes, La Salleta 

 Německo/Altötting 

 Slovensko/Levoča, Turzovka 

 Maďarsko/Panonhalma 

 Chorvatsko/Sinj, Vepric 

 Bosna a Hercegovina/ Medjugorje 

 Česko/ Velehrad, Svatá Hora u Příbrami 

 

Pro začátek několik fotografií…  

 

 

 

  

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak co… 

poznáte je ? 
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STAŘÍČKOVA POUŤ 2012 
Stalo se už novodobou tradicí, že třetí zářijovou neděli si ve Fryštáku 

připomínáme příchod salesiánů do našeho města. Ten je spojen se 

„staříčkem“ P. Ignácem Stuchlým. Není divu, že připomínka této 

události nese název „Staříčkova pouť“ a letos se konala už po šesté. 

Hned úvodem nutno dodat, že i tentokrát se „Staříček“ postaral o 

docela příjemné počasí a díky tomu se mohla nedělní poutní mše konat 

venku před kostelem. Hlavním celebrantem byl tentokrát fryštácký 

rodák P. Pavel Uhřík, který ve své promluvě vyzdvihl zejména úctu ke 

„Staříčkovi“ a připomenul jeho působení ve Fryštáku.  

Po skončení mše svaté následoval průvod na hřbitov, kde se u 

„Staříčkova“ hrobu konala krátká modlitba. 

Odpolední program zahájila příjemným vystoupením cimbálová muzika 

Juráš. Připomínkou 75. výročí založení skautu ve Fryštáku byla 

zajímavá výstava v přilehlých skautských klubovnách. Všem skautům i 

jejich vedoucímu panu Bedřichu Bělákovi (Klausovi) patří velký dík, za 

pomoc při organizaci pouti, a mladším skautům i za přípravu řady her 

pro nejmenší návštěvníky. Ani tentokrát nechybělo bohaté 

občerstvení, skákací hrad pro děti a další atrakce. O tom, že i letos se 

„Staříčkova pout“ opět vydařil, není pochyb. Konec konců svědčilo o 

tom i velké množství návštěvníků na farním dvoře během svátečního 

odpoledne.  

Dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci a také 

Zastupitelstvu města Fryštáku za záštitu nad touto povedenou akcí. 

Velké poděkování vyslovujeme také sponzoru panu Robertu Šteffkovi 

za bezplatné poskytnutí skákacího hradu. (Děti si jej opravdu užily) 

Pokud Vás mrzí, že jste letošní „Staříčkovu pouť“ promeškali, nevadí. 

Přijďte se za rok podívat na farní dvůr. Na všechny Fryštačany se 

budou těšit organizátoři této rodinné akce.             -pn- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      P. Pavel Uhřík káže o „Staříčkovi“ 

 K poslechu hrála cimbálová muzika Juráš 
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ZAČÍNÁ ROK VÍRY 
Vedle probíhající tříleté přípravy na 1150. výročí 

příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu nám 

církev v letošním a příštím roce nabízí možnost 

zapojit se do prožívání Roku víry. Tento 

celosvětový rok vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI. 

k příležitosti 50. výročí od zahájení 2. 

vatikánského koncilu (11. 10. 1962) a 20. výročí 

od vydání nového Katechismu katolické církve a 

bude probíhat od 11. října 2012 až do slavnosti 

Ježíše Krista Krále 24. listopadu 2013, tedy do 

konce příštího církevního roku. Proč právě Rok víry? Odpověď na tuto 

otázku můžeme nalézt v apoštolském listu Porta fidei vydaném k 

tomuto roku, kde papež mj. píše: „Již od samého začátku své služby 

jsem jako nástupce svatého Petra mluvil o nutnosti znovu objevit cestu 

víry a s novou intenzitou ukazovat radost a nadšení ze setkání s 

Kristem. (…) Často se stává, že křesťané mají větší starost o sociální, 

kulturní a politické důsledky své činnosti a o víře uvažují jako o 

samozřejmém předpokladu života společnosti. Ve skutečnosti však už 

tento předpoklad nejen že není samozřejmý, ale často je i veřejně 

popírán.“ Cílem roku víry bude tedy obnova osobní víry každého 

věřícího, aby se tak křesťanské společenství opět stalo „kvasem a solí“ 

v dnešní nábožensky lhostejné společnosti. Jak budeme moci během 

tohoto roku svou víru obnovit? Řadu možností vyjmenovává Nóta k 

Roku víry vydaná kongregací pro nauku víry: Věřící jsou ve farnostech 

vyzývání k četbě a rozjímání již uvedeného listu Porta fidei, k aktivní 

účasti na eucharistii, ke studiu katechismu ve společenstvích, k šíření 

katechismu k těm, kteří ho nemají atd. Doporučuje se také, aby se 

věřící během tohoto roku každý den modlili vyznání víry. Kromě těchto 

nabídek se uskuteční další řada iniciativ a akcí na úrovni jednotlivých 

diecézí, biskupských konferencí i světové církve, o nichž je možné 

dočíst se ve výše uvedeném dokumentu. Veškeré materiály a 

zpravodajství k roku víry najdete v češtině na webové stránce 

www.rok-viry.webnode.cz. Rok víry je tu pro každého z nás jako 

velká možnost obnovit svůj vztah ke Kristu a stát se horlivými hlasateli 

evangelia všude tam, kde žijeme. (s využitím www.tisk.cirkev.cz)  -vn-             

INFORMACE PRO VŠECHNY ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE  
Od 1. října letošního roku byl aktualizován seznam všech členů živého růžence 
v naší farnosti a zároveň byl vyvěšen nový rozpis členů na říjen, včetně čísla 
růžencového lístku, který si mají vyzvednout. Lístky najdete v lavici u oltáře sv. 
Václava. Rozpis na nástěnce se bude každý měsíc pravidelně aktualizovat. 
Každou první sobotu v měsíci je za vás všechny, kteří do tohoto společenství 
patříte, sloužena mše svatá. Jakékoliv finanční příspěvky jako intence na tyto 
mše svaté můžete odevzdávat u paní L. Kutrové, u které se mohou přihlašovat 

také všichni noví zájemci. 
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DOKONČENÍ 
Rekonstrukci provádí firma RAPOS s.r.o. 

z Holešova. Na všechny práce dohlíží 

přísné oko stavebního dozoru Ing. Víta 

Kolmačky ze Zlína, zástupců 

památkového úřadu Ing. Olgy  

Gajdošíkové  a Ing. Ladislava Buchty. 

Všem patří velké díky za vstřícný a 

korektní přístup při řešení mnoha 

problémů. Celkové náklady na 1. etapu 

rekonstrukce krovu, výměny krytiny, 

nátěru fasády, včetně stavebního dozoru 

se nakonec vyšplhaly na částku 

1 580 000,- tis. Kč. Podařilo se nám 

rovněž získat dotaci z fondu kultury 

Zlínského kraje, z fondu regenerace a 

obnovy kulturních památek Ministerstva 

kultury ČR a z města Fryštáku, v celkové 

výši 930 tis Kč. Pro obnovu tedy musíme 

z vlastních prostředků zaplatit částku 650 

tis. Kč. V současné době čekáme na 

připsání finančních prostředků z kraje na 

náš účet, abychom mohli doplatit faktury 

dodavatelské firmě. Vlastních prostředků 

tolik nemáme, takže si musíme půjčit na 

doplacení zbylé části nebo jednat o 

prodloužení splatnosti faktur. 

Hluboce si vážíme všech vašich finančních příspěvků v 

pravidelných i mimořádných sbírkách a těm, kteří přispěli 

jakoukoliv částkou na obnovu, vyslovujeme upřímné „Pán Bůh 

zaplať“. Snažíme se s  těmito prostředky zacházet maximálně 

zodpovědně a hospodárně.  

Rovněž si uvědomujeme, že náš kostel je nejstarší kulturní památkou 

v našem městě a cítíme za něj odpovědnost a děláme vše, jak 

nejlépe umíme. Proto Vás mohu ujistit, že všechny provedené práce 

byly nezbytně nutné a byly provedeny v logickém sledu především se 

zřetelem na co nejnižší celkové náklady. 

I přes finanční problémy, které v současné době máme, připravujeme 

další etapu obnovy. Opět budeme žádat státní instituce o dotace. 

V tuhle chvíli zpracováváme upřesnění stávající projektové 

dokumentace. Předpokládáme, že pro celkovou obnovu krovu a všech 

prací s tím spojených budeme ještě potřebovat  částku ve výši 

nejméně 2 240 000 tisíc korun. 

Ing. Jan Košák, člen ekonomické rady 

 

 

 

 

 

http://www.tisk.cirkev.cz/
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OPRAVA STŘECHY NAŠEHO FARNÍHO KOSTELA 
Na jaře letošního roku jsme zahájili náročnou rekonstrukci krovu 

našeho kostela. Projektovou dokumentaci pro nás zpracovala firma 

OK PYRUS z Brna. Podle projektové dokumentace se měl opravit krov, 

částečně demontovaná plechová krytina osadit zpět a vyrobit nová 

„sanktuska“. Původně se celkové náklady měly pohybovat ve výši 

2. 100 000,- Kč. V letošním roce jsme (na I. etapu opravy) 

předpokládali  investici ve výši 950. 000,- Kč.  

Na počátku března začaly práce na obnově krovu. Prvním 

nepříjemným zjištěním bylo, že demontované střešní šablony nelze 

bezpečně vrátit zpět. Chtěli jsme je nahradit novými plechovými 

šablonami, což se setkalo se zásadním nesouhlasem ze strany 

památkářů. Měli jsme na vybranou ze dvou variant.  První variantou 

bylo dát zpět poškozené plechové šablony s tím, že v co nejbližší 

době budou nahrazeny novou krytinou. V celkovém součtu by se 

jednalo o absolutně nejdražší variantu, byť rozloženou do několika let. 

Druhou variantou bylo osadit novou eternitovou krytinu. Naše 

rozhodnutí padlo na druhou variantu, ovšem s okamžitými vyššími 

náklady. Toto řešení mělo i další vyvolané náklady. Nová eternitová 

střecha je zcela nepochůzná, neboť by mohlo dojít k popraskání 

střešních šablon. Při životnosti krytiny cca 60 let by bylo nerozumné 

oplechovat malou věžičku pozinkovaným plechem - dle projektu. Tak 

padlo rozhodnutí pro měděnou krytinu, jejíž životnost je přibližně 

stejná jako eternitu. S kompletní výměnou krytiny také souvisí 

kompletní výměna okapových žlabů a svodů dešťové vody. V tomto 

případě jsme zvolili ekonomičtější verzi z titan-zinkového plechu. A 

když jsme už měli lešení kolem části kostela, tak jsme jej využili 

k obnově nátěru fasády. Při samotné obnově krovů došlo také 

k navýšení rozsahu prací. Vzhledem k tomu, že části krovu zde 

„chyběly“, došlo k deformaci vnitřní konstrukce krovu a bylo nutné 

navíc vyměnit dva vazné trámy a u jednoho z nich vytvořit speciální 

konstrukci, která vynáší malou věžičku a provést dodatečné vyztužení 

konstrukce krovu pod malou věžičkou.  
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V sobotu 15. září – v předvečer „Staříčkovy pouti“ - byla v DISu ve 

Fryštáku nejspíš definitivně uzavřena šmoulí sezóna, která 

zaznamenala Šmoulí silvestr, Šmoulí DISples a zakončila ji Šmoulí 

diskotéka. Ta se v sále DISu konala pro všechny malé předškoláky a 

školáky. Všechny příchozí děti si měly možnost nejen zatančit 

s početnou skupinou šmoulů, kteří se celou dobu snažili roztančit na 

šmoulí, pohádkové a jiné písníčky celý parket, ale taky mohly 

ochutnat šmoulonádu (šmoulí limonádu – jak jinak než modrou), 

která zázračně dokázala změnit váš hlas na ten šmoulí, zasoutěžit si 

v připravených soutěžních disciplínách a nakonec se zúčastnit zlatého 

bodu pozdního odpoledne – šmoulí tomboly, z které si něco odnesl 

úplně každý. Je třeba poděkovat všem šmoulům, ochotným pomoci a 

udělat něco pro své mladší kamarády, o. Mirkovi, který nad touto akcí 

držel svou záštitnou ruku a také správci  DISu panu Kopřivovi za 

velmi vstřícné propůjčení prostor této budovy. A tak už nezbývá nic 

jiné než se těšit třeba na příští rok a doufat, že si opět budeme moci 

jít do DISu „zatrsat“.                                                            –fn- 
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CÍRKEVNÍ RESTITUCE – DESATERO MÝTŮ 
V minulém čísle Farníčku jsme přinesli část materiálu, který se věnuje 

největším mýtům církevních restitucí. V závěru našeho článku jsme 

mj.napsali…,že v říjnu snad už bude jasno, zda k restitucím 

církevního majetku dojde. Pokud však sledujete současnou politickou 

situaci jistě víte, že téma restitucí opět „spadlo pod stůl“ a je vůbec 

otázkou, zda vláda bude mít dostatek hlasů k jejich prosazení. 

I přesto Vám chceme nabídnout druhou část tohoto článku. 

A jak se na vrácení církevního majetku díváme my – křesťané? 

Napište nám své názory. A zajímá Vás ještě vůbec toto téma?  

Zatím jsme totiž žádné Vaše reakce neobdrželi, takže…?  

 

5. MÝTUS: FINANČNÍ VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI DESTABILIZUJE NÁŠ STÁTNÍ 

ROZPOČET. 

V žádném případě. Vždyť dodatečné výdaje ve výši 1,97 mld. Kč 

ročně představují pouze 0,17 % plánovaných rozpočtových výdajů 

letošního roku. Přestože vyplácení státního příspěvku církvím v rámci 

církevního vyrovnání skončí za 17 let, tak už v 15. roce vydá státní 

rozpočet na církve méně než by musel vydat, pokud by k církevnímu 

vyrovnání nedošlo. Po 30 letech, v roce 2043, zmizí položka církve z 

výdajů státního rozpočtu. V roce 2055 se vyrovnají celkové náklady 

na církve a církevní vyrovnání od roku 2013 s rozpočtovými výdaji na 

církve, pokud by k vyrovnání nedošlo. V roce 2062, 50 let od 

církevního vyrovnání, bude kumulovaná rozpočtová úspora díky jeho 

přijetí 28,63 mld. Kč v cenách roku 2011 ve srovnání se stavem, že 

by k vyrovnání nedošlo. Po ukončení splátek finančního vyrovnání v 

roce 2043 bude rozpočtová úspora následujícího roku zvýšená o daně 

z církevního majetku, resp. daně z jeho výnosů činit 3,8 mld. Kč a s 

rostoucími výnosy z církevního majetku by se měla v následujících 

letech zvyšovat. 

6. MÝTUS: NAVRÁCENÝ CÍRKEVNÍ MAJETEK BUDE Z VELKÉ ČÁSTI PATŘIT 

VATIKÁNU. 

Oprávněnými osobami pro navrácení majetku budou farnosti, řády, 

kongregace, diecéze a další instituce registrované v České republice. 

Tyto právnické osoby budou mít plné dispoziční právo k majetku. 

Rozhodování o použití výnosů z majetku bude zcela v jejich 

kompetenci. Schválení Vatikánu podléhá pouze zcizení (prodej) 

majetku římskokatolické církve, jehož cena převyšuje 1,5 milionu eur. 

Jedná se o kontrolní mechanismus římskokatolické církve, který má 

zabránit defraudaci velkých rozměrů. Z tržby za prodaný církevní 
majetek stejně jako z jeho výnosů se Vatikánu nic neodvádí. 
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7. MÝTUS: MAJETEK DOSTANOU PRELÁTI NA ÚKOR POTŘEBNÝCH. 

Církve provozují sociální zařízení, v nichž pečují o zdravotně 

postižené, staré a opuštěné spoluobčany v nouzi. Provozují 

charitativní činnost doma i v zahraničí. Zkušenosti ze zemí, kde se 

taková veřejně prospěšná činnost kontinuálně rozvíjela v době, kdy u 

nás vládl komunismus, ukazují, že církve v komplexu svých sociálních 

aktivit nemají alternativu. Například u našich sousedů se církve staly 

robustním nástrojem pomoci občanům v nouzi, který efektivně 

doplňuje státní systém sociální péče. Výnosy z navráceného 

církevního majetku pomohou zvýšit úroveň sociální a specifické 

zdravotní péče v naší společnosti. 

8. MÝTUS: CÍRKVE SE STANOU BOHATÝMI SPOLEČNOSTMI  

Církve budou muset během 30 let nahradit roční příjmy ze státního 

rozpočtu ve výši 1,5 mld. Kč. Nemohou to učinit jiným způsobem než 

prostřednictvím výnosů z navráceného nemovitého a finančního 

majetku. S tímto majetkem musí podnikat tak, aby roční výnosy za 

30 let dosáhly nejméně 1,5 mld. Kč v současných cenách. Vzhledem 

ke stavu, struktuře a dislokaci tohoto majetku se jedná o obtížný 

úkol. Jeho naplňování neumožní církvím využívat navrácený majetek 

neproduktivně a neefektivně. Ztráty z hospodaření či jiné majetkové 

újmy by církvím znesnadnily zachování současné úrovně jejich výdajů 

v budoucnu, zvláště však po roce 2043, kdy skončí vyplácení 

vyrovnávacího příspěvku. Současná situace církví a navrhovaný 

způsob církevního vyrovnání téměř vylučují jiné použití výnosů z 

navráceného majetku než pro vlastní provoz a klíčové činnosti, jež 

zabezpečují církve po celém světě. Navíc je po kvalitní sociální a 

zdravotní péči, vzdělávání, kultuře a zlepšení stavu většiny církevních 

architektonických památek v naší zemi dlouhodobě neuspokojená 

vysoká poptávka, na niž veřejné rozpočtové zdroje už dávno nestačí. 

9. MÝTUS: CÍRKVE NEBUDOU UMĚT S NAVRÁCENÝM MAJETKEM DOBŘE 

HOSPODAŘIT. 

Stav majetku k navrácení církvím je ve většině případů takový, že 

horší už snad být ani nemůže. To je výsledek déle než šedesátileté 

státní správy. V době znárodnění byl tento majetek funkční a ve velmi 

dobrém stavu. Vedle církevních vlastníků se o něj dlouhodobě starali 

patroni, kteří byli po roce 1948 rovněž vyvlastněni. Budovy k 

navrácení na sebe často upozorňují svou opuštěností a žalostným 

stavem. Ruiny, v něž se mnohé budovy přeměnily, jsou památníkem 

nedobrého hospodaření se „všelidovým“ majetkem, resp. stále 

viditelným produktem komunistické a státní majetkové správy. 

Církve, pokud nebudou moci nemovitosti přímo využívat, je 

pronajmou k produktivním účelům, aby se mohly podílet na 

ekonomických výnosech z nich.         

    Monika Vývodová, tisk.cirkev.cz 

 

 

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/cirkve-a-stat-desatero-mytu-a-fakta/
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OPRAVA STŘECHY NAŠEHO FARNÍHO KOSTELA 
Na jaře letošního roku jsme zahájili náročnou rekonstrukci krovu 

našeho kostela. Projektovou dokumentaci pro nás zpracovala firma 

OK PYRUS z Brna. Podle projektové dokumentace se měl opravit krov, 

částečně demontovaná plechová krytina osadit zpět a vyrobit nová 

„sanktuska“. Původně se celkové náklady měly pohybovat ve výši 

2. 100 000,- Kč. V letošním roce jsme (na I. etapu opravy) 

předpokládali  investici ve výši 950. 000,- Kč.  

Na počátku března začaly práce na obnově krovu. Prvním 

nepříjemným zjištěním bylo, že demontované střešní šablony nelze 

bezpečně vrátit zpět. Chtěli jsme je nahradit novými plechovými 

šablonami, což se setkalo se zásadním nesouhlasem ze strany 

památkářů. Měli jsme na vybranou ze dvou variant.  První variantou 

bylo dát zpět poškozené plechové šablony s tím, že v co nejbližší 

době budou nahrazeny novou krytinou. V celkovém součtu by se 

jednalo o absolutně nejdražší variantu, byť rozloženou do několika let. 

Druhou variantou bylo osadit novou eternitovou krytinu. Naše 

rozhodnutí padlo na druhou variantu, ovšem s okamžitými vyššími 

náklady. Toto řešení mělo i další vyvolané náklady. Nová eternitová 

střecha je zcela nepochůzná, neboť by mohlo dojít k popraskání 

střešních šablon. Při životnosti krytiny cca 60 let by bylo nerozumné 
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padlo rozhodnutí pro měděnou krytinu, jejíž životnost je přibližně 

stejná jako eternitu. S kompletní výměnou krytiny také souvisí 

kompletní výměna okapových žlabů a svodů dešťové vody. V tomto 

případě jsme zvolili ekonomičtější verzi z titan-zinkového plechu. A 

když jsme už měli lešení kolem části kostela, tak jsme jej využili 

k obnově nátěru fasády. Při samotné obnově krovů došlo také 

k navýšení rozsahu prací. Vzhledem k tomu, že části krovu zde 

„chyběly“, došlo k deformaci vnitřní konstrukce krovu a bylo nutné 

navíc vyměnit dva vazné trámy a u jednoho z nich vytvořit speciální 

konstrukci, která vynáší malou věžičku a provést dodatečné vyztužení 

konstrukce krovu pod malou věžičkou.  
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ŠMOULÍ DISKOTÉKA V DISU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 15. září – v předvečer „Staříčkovy pouti“ - byla v DISu ve 

Fryštáku nejspíš definitivně uzavřena šmoulí sezóna, která 

zaznamenala Šmoulí silvestr, Šmoulí DISples a zakončila ji Šmoulí 

diskotéka. Ta se v sále DISu konala pro všechny malé předškoláky a 

školáky. Všechny příchozí děti si měly možnost nejen zatančit 

s početnou skupinou šmoulů, kteří se celou dobu snažili roztančit na 

šmoulí, pohádkové a jiné písníčky celý parket, ale taky mohly 

ochutnat šmoulonádu (šmoulí limonádu – jak jinak než modrou), 

která zázračně dokázala změnit váš hlas na ten šmoulí, zasoutěžit si 

v připravených soutěžních disciplínách a nakonec se zúčastnit zlatého 

bodu pozdního odpoledne – šmoulí tomboly, z které si něco odnesl 

úplně každý. Je třeba poděkovat všem šmoulům, ochotným pomoci a 

udělat něco pro své mladší kamarády, o. Mirkovi, který nad touto akcí 

držel svou záštitnou ruku a také správci  DISu panu Kopřivovi za 

velmi vstřícné propůjčení prostor této budovy. A tak už nezbývá nic 

jiné než se těšit třeba na příští rok a doufat, že si opět budeme moci 

jít do DISu „zatrsat“.                                                            –fn- 
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ZAČÍNÁ ROK VÍRY 
Vedle probíhající tříleté přípravy na 1150. výročí 

příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu nám 

církev v letošním a příštím roce nabízí možnost 

zapojit se do prožívání Roku víry. Tento 

celosvětový rok vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI. 

k příležitosti 50. výročí od zahájení 2. 

vatikánského koncilu (11. 10. 1962) a 20. výročí 

od vydání nového Katechismu katolické církve a 

bude probíhat od 11. října 2012 až do slavnosti 

Ježíše Krista Krále 24. listopadu 2013, tedy do 

konce příštího církevního roku. Proč právě Rok víry? Odpověď na tuto 

otázku můžeme nalézt v apoštolském listu Porta fidei vydaném k 

tomuto roku, kde papež mj. píše: „Již od samého začátku své služby 

jsem jako nástupce svatého Petra mluvil o nutnosti znovu objevit cestu 

víry a s novou intenzitou ukazovat radost a nadšení ze setkání s 

Kristem. (…) Často se stává, že křesťané mají větší starost o sociální, 

kulturní a politické důsledky své činnosti a o víře uvažují jako o 

samozřejmém předpokladu života společnosti. Ve skutečnosti však už 

tento předpoklad nejen že není samozřejmý, ale často je i veřejně 

popírán.“ Cílem roku víry bude tedy obnova osobní víry každého 

věřícího, aby se tak křesťanské společenství opět stalo „kvasem a solí“ 

v dnešní nábožensky lhostejné společnosti. Jak budeme moci během 

tohoto roku svou víru obnovit? Řadu možností vyjmenovává Nóta k 

Roku víry vydaná kongregací pro nauku víry: Věřící jsou ve farnostech 

vyzývání k četbě a rozjímání již uvedeného listu Porta fidei, k aktivní 

účasti na eucharistii, ke studiu katechismu ve společenstvích, k šíření 

katechismu k těm, kteří ho nemají atd. Doporučuje se také, aby se 

věřící během tohoto roku každý den modlili vyznání víry. Kromě těchto 

nabídek se uskuteční další řada iniciativ a akcí na úrovni jednotlivých 

diecézí, biskupských konferencí i světové církve, o nichž je možné 

dočíst se ve výše uvedeném dokumentu. Veškeré materiály a 

zpravodajství k roku víry najdete v češtině na webové stránce 

www.rok-viry.webnode.cz. Rok víry je tu pro každého z nás jako 

velká možnost obnovit svůj vztah ke Kristu a stát se horlivými hlasateli 

evangelia všude tam, kde žijeme. (s využitím www.tisk.cirkev.cz)  -vn-             

INFORMACE PRO VŠECHNY ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE  
Od 1. října letošního roku byl aktualizován seznam všech členů živého růžence 
v naší farnosti a zároveň byl vyvěšen nový rozpis členů na říjen, včetně čísla 
růžencového lístku, který si mají vyzvednout. Lístky najdete v lavici u oltáře sv. 
Václava. Rozpis na nástěnce se bude každý měsíc pravidelně aktualizovat. 
Každou první sobotu v měsíci je za vás všechny, kteří do tohoto společenství 
patříte, sloužena mše svatá. Jakékoliv finanční příspěvky jako intence na tyto 
mše svaté můžete odevzdávat u paní L. Kutrové, u které se mohou přihlašovat 

také všichni noví zájemci. 
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DOKONČENÍ 
Rekonstrukci provádí firma RAPOS s.r.o. 

z Holešova. Na všechny práce dohlíží 

přísné oko stavebního dozoru Ing. Víta 

Kolmačky ze Zlína, zástupců 

památkového úřadu Ing. Olgy  

Gajdošíkové  a Ing. Ladislava Buchty. 

Všem patří velké díky za vstřícný a 

korektní přístup při řešení mnoha 

problémů. Celkové náklady na 1. etapu 

rekonstrukce krovu, výměny krytiny, 

nátěru fasády, včetně stavebního dozoru 

se nakonec vyšplhaly na částku 

1 580 000,- tis. Kč. Podařilo se nám 

rovněž získat dotaci z fondu kultury 

Zlínského kraje, z fondu regenerace a 

obnovy kulturních památek Ministerstva 

kultury ČR a z města Fryštáku, v celkové 

výši 930 tis Kč. Pro obnovu tedy musíme 

z vlastních prostředků zaplatit částku 650 

tis. Kč. V současné době čekáme na 

připsání finančních prostředků z kraje na 

náš účet, abychom mohli doplatit faktury 

dodavatelské firmě. Vlastních prostředků 

tolik nemáme, takže si musíme půjčit na 

doplacení zbylé části nebo jednat o 

prodloužení splatnosti faktur. 

Hluboce si vážíme všech vašich finančních příspěvků v 

pravidelných i mimořádných sbírkách a těm, kteří přispěli 

jakoukoliv částkou na obnovu, vyslovujeme upřímné „Pán Bůh 

zaplať“. Snažíme se s  těmito prostředky zacházet maximálně 

zodpovědně a hospodárně.  

Rovněž si uvědomujeme, že náš kostel je nejstarší kulturní památkou 

v našem městě a cítíme za něj odpovědnost a děláme vše, jak 

nejlépe umíme. Proto Vás mohu ujistit, že všechny provedené práce 

byly nezbytně nutné a byly provedeny v logickém sledu především se 

zřetelem na co nejnižší celkové náklady. 

I přes finanční problémy, které v současné době máme, připravujeme 

další etapu obnovy. Opět budeme žádat státní instituce o dotace. 

V tuhle chvíli zpracováváme upřesnění stávající projektové 

dokumentace. Předpokládáme, že pro celkovou obnovu krovu a všech 

prací s tím spojených budeme ještě potřebovat  částku ve výši 

nejméně 2 240 000 tisíc korun. 

Ing. Jan Košák, člen ekonomické rady 

 

 

 

 

 

http://www.tisk.cirkev.cz/
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY                           (NOVÝ SERIÁL) 
Milí čtenáři Farníčku,  

na začátku letošních prázdnin jsem Vás vybízel, abyste ze svých 

prázdninových cest po nejrůznějších poutních místech poslali 

pohlednice nebo o nich něco napsali.  

Je velká škoda, že se opět nikdo neozval!  

(nebo že by snad nikdo z Vás nikde nebyl?) 

A tak jsem si řekl, že tuhle příležitost seznámit Vás s nejznámějšími 

poutními místy v Evropě si rozhodně nenechám ujít.  

Spousta z nich je velmi známá např. Compostela, Lourdy, La Salleta, 

Medjugorje, Fátima, Mariazell…a myslím, že někteří z Vás je už 

v minulosti určitě navštívili…Nevím, zda se dozvíte něco nového, ale 

věřím, že tyto informace mohou být třeba inspirací pro Vaše budoucí 

prázdninové cesty…       -pn- 

Kam se tedy postupně podíváme? 

 Itálie/Řím 

 Polsko/ Czenstochowa 

 Rakousko/ Mariazell 

 Portugalsko/ Fátima 

 Španělsko/ Santiago de Compostela 

 Francie/ Lourdes, La Salleta 

 Německo/Altötting 

 Slovensko/Levoča, Turzovka 

 Maďarsko/Panonhalma 

 Chorvatsko/Sinj, Vepric 

 Bosna a Hercegovina/ Medjugorje 

 Česko/ Velehrad, Svatá Hora u Příbrami 

 

Pro začátek několik fotografií…  

 

 

 

  

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak co… 

poznáte je ? 
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STAŘÍČKOVA POUŤ 2012 
Stalo se už novodobou tradicí, že třetí zářijovou neděli si ve Fryštáku 

připomínáme příchod salesiánů do našeho města. Ten je spojen se 

„staříčkem“ P. Ignácem Stuchlým. Není divu, že připomínka této 

události nese název „Staříčkova pouť“ a letos se konala už po šesté. 

Hned úvodem nutno dodat, že i tentokrát se „Staříček“ postaral o 

docela příjemné počasí a díky tomu se mohla nedělní poutní mše konat 

venku před kostelem. Hlavním celebrantem byl tentokrát fryštácký 

rodák P. Pavel Uhřík, který ve své promluvě vyzdvihl zejména úctu ke 

„Staříčkovi“ a připomenul jeho působení ve Fryštáku.  

Po skončení mše svaté následoval průvod na hřbitov, kde se u 

„Staříčkova“ hrobu konala krátká modlitba. 

Odpolední program zahájila příjemným vystoupením cimbálová muzika 

Juráš. Připomínkou 75. výročí založení skautu ve Fryštáku byla 

zajímavá výstava v přilehlých skautských klubovnách. Všem skautům i 

jejich vedoucímu panu Bedřichu Bělákovi (Klausovi) patří velký dík, za 

pomoc při organizaci pouti, a mladším skautům i za přípravu řady her 

pro nejmenší návštěvníky. Ani tentokrát nechybělo bohaté 

občerstvení, skákací hrad pro děti a další atrakce. O tom, že i letos se 

„Staříčkova pout“ opět vydařil, není pochyb. Konec konců svědčilo o 

tom i velké množství návštěvníků na farním dvoře během svátečního 

odpoledne.  

Dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci a také 

Zastupitelstvu města Fryštáku za záštitu nad touto povedenou akcí. 

Velké poděkování vyslovujeme také sponzoru panu Robertu Šteffkovi 

za bezplatné poskytnutí skákacího hradu. (Děti si jej opravdu užily) 

Pokud Vás mrzí, že jste letošní „Staříčkovu pouť“ promeškali, nevadí. 

Přijďte se za rok podívat na farní dvůr. Na všechny Fryštačany se 

budou těšit organizátoři této rodinné akce.             -pn- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      P. Pavel Uhřík káže o „Staříčkovi“ 

 K poslechu hrála cimbálová muzika Juráš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 
Na začátku měsíce října můžeme vzpomenout na vydařenou 

"Staříčkovu pouť" i slavnostní mši sv. na poděkování za dary a plody 

země a též na dokončenou (ale ještě nezaplacenou) 1. etapu opravy 

střechy našeho kostela. To jsou slavnosti a práce, které se nám s 

pomocí Boží podařily. Nyní nastává každodenní běh života, kdy se nic 

převratného neděje, vše jde den za dnem docela stejně, až to mnohé 

unavuje a ničí. Pořád to každodenní vstávání do práce nebo do školy, 

a nebo naopak marné očekávání nalezení nové práce, která by 

člověka alespoň trochu uspokojovala a dávala smysl. 

Je dobré si říci, že i v takovém čase našeho života jedná v nás a 

kolem nás Bůh, ale jaksi pro nás méně zřetelně. Bůh v nás a kolem 

nás je jediná jistota našeho života. Když se stane víra, důvěra, 

naděje a láska volantem auta našeho bytí, dobře a správně svůj život 

směřujeme - totiž k Bohu, který ví, co je pro nás dobré a který nás 

zkouší. Přeji Vám na přímluvu Panny Marie Pomocnice požehnané dny 

říjnové.                                                                  otec Miroslav 

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2012 - 2013 

TŘÍDA DEN ČAS VYUČUJÍCÍ 

1. třída Pondělí 12.00 – 12.45 pí. Němcová 

2. třída Pondělí 13.05 – 13.50 pí. Skaličková (2. A) 

3. třída Úterý 12.20 – 13.05 P. Dibelka 

4. třída Pátek 12.30 – 13.15 pí. Skaličková 

5. třída Úterý 12.45 – 13.30 pí. Skaličková 

6. třída Pondělí 13.20 – 14.05 pí. Macháčková (fara) 

7. třída Pondělí 13.20 – 14.05 pí. Macháčková 

8. třída Úterý 15.00 – 15.45 P. Dibelka 

9. třída Úterý 15.00 – 15.45 P. Dibelka 

CO ZPLODILI ŠKOLÁCI A POŠKOLÁCI – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY 
              TÉMA ZDRAVÍ - ŘÍJEN 

 Plíce se nám zamořují hlavně při běhu, protože musíme 

zhluboka dýchat. 

 Člověk má v ústech horní a dolní patro zubů. 

 Jakmile odešla maminka z nemocnice, hned se uzdravila. 

 Srdce hraje důležitou roli, protože po celý život člověka bije. 

 Pan doktor říkal, že jsem momentálně postižený. 

 Nejedovaté houby poznáme podle toho, že po nich nikomu 

nebývá špatně. 

 Nervy má každý člověk, ale není to vidět. 

 Obvaz přikládáme vždy čistý a to třeba i na zašpiněného 

kamaráda. 

 Dřív než kapra, chytí táta u vody nějakou nemoc. 

 Nervy nám slouží k tomu, abychom se mohli dobře rozčilovat. 
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                                                                     KALENDÁRIUM ŘÍJEN 2012 
  1.10. Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše 

  2.10. Památka svatých andělů strážných 

  4.10. Památka svatého Františka z Assisi 

  7.10. 27. neděle v mezidobí 

14.10. 28. neděle v mezidobí 

15.10. Památka svaté Terezie od Ježíše 

17.10. Památka svatého Ignáce z Antiochie 

18.10. Svátek svatého Lukáše, evangelisty 

21.10. 29. neděle v mezidobí 

28.10. 30. neděle v mezidobí 

                                                                                  Anděl strážný 

 

ROK SE SVATÝM CYRILEM A METODĚJEM 
 

Milé děti, celý rok se budeme připravovat 

na velké oslavy, které proběhnou v 

červenci 2013. V tuto dobu to bude již 

1150 let, kdy na Moravu přišli svatí Cyril 

a Metoděj, kteří měli velký význam pro 

naši zem. Proto si každou neděli před mší 

svatou povídáme o jejich životě, a proto 

si lepíte do svých knížeček samolepky.  

*** 

Shrnutí tohoto povídání najdete také vždy na stránkách Farníčku. 

 

1. neděle v září  

Cyril a Metoděj se narodili v přístavním městě Soluni, to je v dnešním 

Řecku. Je to země, kde je pořád teplo. 

2. neděle v září 

Cyril a Metoděj byli bratři, narodili se do velké rodiny, kde bylo 

celkem 7 dětí. Rodiče byli křesťané a učili děti lásce k Bohu. 

3. neděle v září 

V městě Soluni kde oba bratři prožili své dětství, pobýval před mnoha 

lety i apoštol Pavel. Ten napsal křesťanům v Soluni několik krásných 

dopisů, které jsou i v Bibli. 

4. neděle v září 

Oba chlapci byli velmi nadaní a rodiče se jim snažili najít ty nejlepší 

učitele. 

5. neděle v září 

Podle legendy se svatému Cyrilovi zdál sen, že se ožení s dívkou Sofií 

( to je v překladu moudrost). 

Víme, že se nikdy neoženil, ale celý život hledal moudrost. 

  -hn- 
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Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KŘÍŽOVKA NA ŘÍJEN 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Vodorovně: A. Jednostopé vozidlo, pulsovat. – B. Odpadní textilie, arabský stát, 
francouzsky“kočka“, svazek slámy. – C. Římskými čísly 2555, zobati, mužské 
jméno. – D. Lesní plodina, období dějin, bavlnářské závody v Semilech. – E. SPZ 
okresu Martin (SK), mužské jméno, radiolokátor, jihoamerická řeka, druh koně. – 
F. Číslovka, zpěvák lidových písní (Josef), černý pták, vánek, temnota. –  
G. Ŕímskými čísly 104, maledivská měnová jednotka, v esperantu“vejce“, město 

v Turecku, německy“je“. – H. III. díl tajenky. – I. Výtažek z léčivých bylin, 
oslovení ženy, menší osa. 

Svisle: 1. Římskými čísly 3600. – 2. Jeden ze smyslů, výstavné domky. –  
3. Držadla, latinsky“pták“. – 4. Opak přílivu, domácky Oldřich. – 5. I. díl 
tajenky, léčka. – 6. Značka jízdních kol, nápor. – 7. Náš bývalý cyklistický 
závodník, otesaný kmen. – 8. Zemní olej, 60 kusů. – 9. Rozvod vody. – 10. 
Citoslovce smíchu, noční pták. – 11. Člen mongolského kmene, obilí seté na 

podzim. – 12. Mravovědec, Lendlovo jméno. – 13. II. díl tajenky. –  
14. Planetka, chrámová loď. – 15. Zbídačování, noviny. – 16. Pružiny, zlá 
odplata. – 17. Dávkovat po kapkách. 
Nápověda: B. Chat, E. Ica, 3. Avis, 14. Naos.          
Tajenka z minula: opatrnosti nikdy dosti     Připravil František Záloha  
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  Uzávěrka pro vaše příspěvky do 20. dne měsíce         Vyšlo 6. 10. 2012 v nákladu 250 ks. 
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SLAVNOSTNÍ MŠI SVATOU NA 

„STAŘÍČKOVĚ POUTI“  

CELEBROVAL FRYŠTÁCKÝ RODÁK 
P. PAVEL UHŘÍK   
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