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KŘÍŽOVKA NA PROSINEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dali jste si … dokončení v tajence. 
Vodorovně: A. 1000 gramů, zámotek, vhození. – B. Jiráskovo jméno, ohnutý 

hřebík, pohoří na Sibiři. – C. Britský ostrov, I. díl tajenky, souhlas. –  
D. Jehličnatý strom, pražská SPZ, český herec (Václav), anglicky „a“, zlý skřítek. 

– E. Chem. značka arzénu, česká řeka, část ryby, srbské město, chem. značka 
hliníku. – F. Žencův nástroj, slovensky „pro“, jednotka elektrického odporu, SPZ 
Nový Jičín, část ruky. – G. Oblíbená píseň, II. díl tajenky, rumunská řeka. –  
H. Chlap. Jméno, skupenství stromů (mn.č.), římsky 1006, Zátopkovo jméno, 
část čtverylky. 
Svisle: 1. III. díl tajenky. – 2. Amilův přítel, anglicky „olej“. – 3. Květenství 
obilí, část obličeje. – 4. Nabitá část molekul, jihoamerická řeka, MPZ Polska. –  

5. Topol bílý, spor. – 6. Slovensky „užitek“, lis. – 7. SPZ Košic, pořadí (mn. č.). – 

8. Kolem, číslovka. – 9. Prapor se znakem. – 10. Navléknout boty, Mezinárodní 
vzdělávací institut (zkr.). – 11. Na co, důchod. – 12. Koupací nádoba, postřeh. – 
13. Zemina, Čadské město. – 14. Mužské jméno, tři římské pětistovky, druh 
zeminy (slovensky). – 15. Jméno Zátopkové, tropická rostlina. – 16. Závodní loď, 
hluboký hlas. – 17. IV. díl tajenky. 

Nápověda: D. ADH, E. Ada, 7. Sledy, 13. Ati 

 
          Připravil František Záloha                                     

Tajenka z minula: …jsme smrtelní 
 

FARNÍČEK – ZPRAVODAJ FARNOSTI SV. MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU 
Redakční rada: P. Miroslav Dibelka, Mgr. Pavel Nášel, 

Mgr. Vít Němec, Ing. Libor Kučera 

VYCHÁZÍ 1X MĚSÍČNĚ, URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU, NEPRODEJNÉ 

REDAKCE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 

Římskokatolická farnost Fryšták, P. I. Stuchlého 25, 763 16  FRYŠTÁK, tel: 577 911 005 

E-mail: farnicek@post.cz,     internet: http://www.farnostfrystak.cz. 

Uzávěrka pro vaše příspěvky do 20. dne měsíce         Vyšlo 6. 12. 2014 v nákladu 200 ks. 
 

 

M Ě S Í Č N Í K  F R Y Š T Á C K É   F A R N O S T I 

12. R O Č N Í K  -  PROSINEC  2014 -  Č Í S L O  133 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fryštácký advent už tradičně 
zahájil v našem kostele koncert 

učitelů a žáků ZUŠ Morava  
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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 

oechce, 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  
Duchovní slovo, které se týká 

adventu a Vánoc se píše celkem 

snadno. Myšlenky se dotýkají těch 

nejmilejších a nejkrásnějších pravd 

a tajemství. Adventní pravda 

spočívá v tom, že můžeme , jak 

připomíná papež František, stále 

očekávat Boží překvapení. Bůh nás 

neustále překvapuje svou stálostí, 

neměnností láskyplného vztahu 

k nám.  

A Vánoce, to je „superslavnost“, která probudí z ospalosti snad 

všechny lidi dobré vůle, aby si uvědomili, že láska, bezbranná láska, 

láska zdarma daná pozvedá, zachraňuje a proměňuje svět i lidi 

v něm.  

Prožívejme v rodinách jak v adventu, tak o Vánocích společně s dětmi 

toto tajemství, aby vynikl primát Ježíše Krista jako rozhodující osoby 

v životě světa a lidí. Skrze Něho, s Ním a v Něm je naše spása.  

Požehnané adventní i vánoční dny přeje otec Miroslav. 

Rorátní mše svaté ve fryštáckém kostele: 

vždy v úterý (6.30), ve čtvrtek (6.30) a v sobotu (7.00). 

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2014  
21. 12. – 4. neděle adventní  8.00 a 10.00 

24. 12. – Štědrý den    16.00 (mše sv. pro děti) 

      22.00 (půlnoční mše sv.)  

25. 12. – Hod Boží Vánoční   8.00 a 10.00 

25. 12. – Fryštácký živý Betlém              14.30 – náměstí Míru 

26. 12. – Svátek sv. Štěpána  8.00 a 10.00 

28. 12. – Svátek svaté Rodiny  8.00 a 10.00 

31. 12. – Silvestr    17.00 (děkovná mše sv.) 

   1.  1. – Slav. Matky Boží Panny Marie 8.00 a 10.00 

(v neděli 4. 1. 2015 – od 15 hodin koncert sboru Radost) 
ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Lepší svůj šat plátěný, než hedvábný kradený. 

* Lhář vidí lež všude. 

* Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích. 

* Lhář musí mít dobrou paměť. 

* Lepší ztratit v životě minutu, než v minutě život. 

* Lépe je doufat než zoufat. 

* Lásku a kašel neutajíš. 

* Lenoch považuje každou práci za těžkou. 

* Lež má krátké nohy, daleko neuteče. 

* Lépe v samotě býti, nežli spolek se zlým míti. 
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                                                              KALENDÁRIUM PROSINEC 2014 
  6.12. Památka svatého Mikuláše  

  7.12. 2.neděle adventní 

  8.12. Slavnost neposkvrněného početí P. Marie 

13.12. Památka svaté Lucie 

14.12. 3.neděle adventní 

21.12. 4.neděle adventní 

24.12. Štědrý den 

25.12. Boží hod vánoční – Živý Betlém 

26.12. Svátek svatého Štěpána 

27.12. Svátek svatého Jana, apoštola 

28.12. Svátek svaté Rodiny 

31.12. Silvestr – konec občanského roku 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 
Rok se s rokem sešel a opět se blíží 

Tříkrálová sbírka České katolické charity 

2015, její už 15. ročník. Tak jako každý 

rok se bude vybírat na účely potřebných 

nejen v našem okolí, ale i ve 

světě.Koledníci se do ulic Fryštáku a k 

vašim dveřím vydají o druhém lednovém 

víkendu (ve dnech 9. – 11. 1. 2015).  

A ještě malé ohlédnutí za sbírkou roku 2014. Vvbraná částka byla 

letos celá odeslána na ústředí Charity a rozhodnutí, kam peníze 

pošlou, jsme nechali na nich. O navrácení části výtěžku jsme 

nežádali, jelikož z řad občanů a institucí nevzešel letos žádný návrh 

na přidělení finančního obnosu konkrétním lidem ve Fryštáku.  Také si 

myslíme, že peníze budou daleko lépe využity a pomůžou těm 

potřebnějším lidem, když se pošlou do zemí postižených válkou a 

katastrofami (např. na Ukrajinu). 

Předem velký dík za projevenou štědrost i v nadcházející 

sbírce roku 2015. 

                          Za dobrovolnou Charitu Fryšták Jana Jasenská 

PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI PŘED VÁNOCI 
21.12.  neděle 15-17  o. Jan Komárek 

22.12. pondělí 15-17  o. Miroslav Dibelka 

23.12. úterý  10-12  o. Josef Klinkovský 

23.12. úterý  14-17  o. František Bezděk 

 

REDAKCE FARNÍČKU PŘEJE VŠEM SVÝM ČTENÁŘŮM KLIDNÝ A POKOJNÝ 

ADVENT A RADOSTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ NAROZENÍ NAŠEHO PÁNA. 

DO NOVÉHO ROKU 2015 HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ 

RODINNÉ POHODY A POMOCI BOŽÍ. 

*** 
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ROK (RODINY) S PAPEŽEM FRANTIŠKEM  

Připravit se na Vánoce modlitbou, činorodou láskou a chválou;  

s otevřeným srdcem se nechat potkat od Pána, který vše obnovuje – 

k tomu vyzval papež František. 

Připomněl, že během adventu „začínáme novou cestu, cestu církve, 

vstříc Pánovu Narození“. Jdeme na setkání s Pánem, protože Vánoce 

nejsou pouhým dějinným výročím či vzpomínkou na něco krásného. 

„Vánoce jsou něčím víc: jdeme na setkání s Pánem. Vánoce jsou 

setkáním! Jdeme, abychom se setkali, abychom potkali Pána srdcem, 

životem, abychom ho potkali živého, tak jak je, abychom se s Ním 

setkali vírou. A není to snadné žít s vírou. Avšak důležitější než potkat 

Pána, zdůraznil papež, je „dovolit, aby On potkal nás“: 

„Když potkáváme Pána my, jsme takříkajíc pány tohoto setkání. 

Dovolíme-li však, aby On potkal nás, je On tím, kdo vstupuje do nás, 

celé nás obnovuje, protože v tom spočívá ten příchod. Přijde-li Kristus, 

přetváří všechno: srdce, duši, život, naději, cestu. Jsme na cestě víry, 

abychom se setkali s Pánem a zejména, abychom se od Něho nechali 

potkat.“ Je však zapotřebí mít otevřené srdce: 

„Otevřené srdce, aby On potkal mne. A řekl mi to, co On chce, což není 

vždycky to, co já chci, aby mi řekl! On je Pán a On mi poví, co pro mne 

má, protože Pán se na nás nedívá jako na nějakou masu. Nikoli! Dívá 

se nám každému do tváře, do očí, protože láska není 

abstraktní, nýbrž konkrétní, osobní. Pán jako osoba hledí na mne jako 

na osobu. Nechat se potkat Pánem, znamená dovolit Pánu, aby mě měl 

rád.“ Na této cestě k Narození Páně nám podle papeže Františka 

pomáhá: „vytrvalá a intenzivnější modlitba, činorodá bratrská láska, 

trochu větší přiblížení se těm, kdo jsou v nouzi, a radostná oslava Pána. 

Tedy „modlitba, činorodá láska a chvála s otevřeným srdcem, aby nás 

potkal Pán“. 

 

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 
1/ Dovolujeme Pánu, aby On potkal nás? Necháváme ho vstupovat do 

nás, obnovovat nás? Vím, že přijde-li Kristus, přetváří všechno: srdce, 

duši, život, naději, cestu? 

2) Jak přijímám, že mi může říci, co On chce? Nemusí to být vždycky 

to, co já chci, aby mi řekl. 

3) Jak se mi daří přijímat to, že mne má Bůh rád, můžu se o zkušenosti 

z toho podělit s ostatními? 

MODLITBA 
Pane Ježíši, děkujeme Ti, že nám dáváš příležitost opět prožívat dobu 

adventní. Kéž je začátek liturgického roku také začátkem změny 

našeho smýšlení a přípravou na Tvůj příchod. 

Kéž pochopíme její vážnost a výzvu k obrácení. 

    -vybral pn- 
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KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE FRYŠTÁK  

OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍ KRYTINY V LETECH 2012 - 2014 
VÝDAJE 

Projekt  

Firma PYRUS     69 600,- 

Projektant – dodatek    6 500,- 

Dokumentace skutečného stavu  13 715,- 

Celkem     89 815,- 

 

Výběrová řízení 

2012      18 000,- 

2013      18 000,- 

Celkem     36 000,- 

 

Stavební dozor 

2012      45 649,- 

2013      45 220,- 

2014      47 164,- 

Celkem     138 033,- 

 

Stavební práce 

2012      1 613 082,- 

2013      1 375 270,- 

2014      1 314 433,- 

Celkem     4 304 785,- 

Celkem náklady    4 568 633,- 

 

PŘÍJMY (Dotace v letech 2012 - 2014) 

      celkem 

Ministerstvo kultury ČR   650 000,- 

Zlínský kraj     765 400,- 

Město Fryšták    1 182 568,- 

Obec Lukoveček    50 000,-  

Dotace celkem:    2 647 968,- 

Vlastní prostředky farnosti:  1 920 665,-  

 
PODĚKOVÁNÍ 

Fryštácká farnost touto cestou děkuje všem dobrodincům  

a sponzorům, kteří přispěli na opravu našeho farního kostela. Zejména 

vyslovuje velký dík za finanční podporu městu Fryšták (a jeho 

zastupitelstvu), které se podílelo na záchraně této největší kulturní 

památky v našem městě. Poděkování patří také Ministerstvu kultury 

ČR a Zlínskému kraji, organizacím, které se rovněž velkou měrou 

zasloužily o opravu této církevní stavby.                   -pn- 

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 
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ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ MORAVA  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V programu se představil Komorní orchestr učitelů a žáků ZUŠ Morava, 

sbor Tibi ze Zlína a také někteří sólisté (mj. Dominik Němec, Maruška 

Kučerová, Kája Odstrčilová a další). 

Adventní koncert ZUŠ Morava se v našem kostele letos konal už po 

jedenácté. Jeho návštěvníci mohli slyšet slavná díla klasiků světové 

hudby jako Georga Friedricha Händla, Antonia Vivaldiho, Adama 

Václava Michny z Otradovic nebo sborovou skladbu Pavla Žáka – 

Radujme se v Pánu – propojenou uměleckým přednesem ing. Františka 

Odstrčila. Součástí akce byla rovněž výstava prací žáků výtvarného 

oboru s náboženskou tématikou. Po skončení koncertu se všichni 

účastníci sešli ještě jednou – tentokrát u fryštáckého vánočního stromu 

na náměstí Míru a společně si vyslechli několik koled a slavnostní 

fanfáry. Chtěli bychom ještě jednou poděkovat všem účinkujícím za 

pěkný kulturní zážitek a vám přítomným za to, že jste pomohli vytvořit 

krásnou sváteční atmosféru.                                                     

     -pn- 
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PŘEČTĚTE SI…  
Světlo adventního věnce postupně 

prozařuje náš všední život… 

V adventu si do bytu dáváme adventní 

věnec, na kterém postupně rozsvěcujeme 

čtyři svíce, které symbolizují Ježíše Krista 

jako Světlo, které osvěcuje náš všední 

život. Adventní věnec je zároveň  

i symbolem věnce vítězů. Dáváme si jej 

proto do bytu s důvěrou v to, že se náš 

život ve spojení s Bohem zdaří, že Bůh 

scelí a narovná vše zlomené a nalomené 

v našem životě, že nakonec v našem 

životě zvítězí dobro, láska a světlo… 

Vyhlížíme Toho, který naplňuje naše nejhlubší touhy… 

V adventu vyhlížíme Toho, který osvěcuje a proměňuje náš život,  

a který naplňuje naše nejhlubší touhy. Náš život se ale může zdařit 

jen tehdy, jestliže hledíme na něco většího, na Boha, který přebývá  

v nás a mezi námi a spojuje nás navzájem hlouběji, než to dokážou 

naše city. 

Různé stránky adventu… 

V adventu slavíme a očekáváme Kristův příchod. V tomto očekávání 

máme přicházet i k sobě samým. Máme vstoupit do vlastního srdce,  

v němž již Kristus přebývá. Když do něj dospějeme, pak zde zažijeme 

společenství s Kristem. 

Očekávání Kristova příchodu má různé stránky. Nyní, v tomto 

okamžiku, čekáme na jeho příchod do svého srdce. Očekáváme ale  

i jeho konečný příchod při konci světa. A čekáme také na jeho příchod 

během svého vlastního umírání. Když zemřeme, svět pro nás končí. 

Tak zažíváme ten příchod, na který nyní čekáme. A tak má Kristův 

příchod také co do činění i s naším umíráním. Jde ale o čekání plné 

naděje, takové čekání, které rozevírá doširoka naše srdce. Očekávání 

Ježíšova příchodu v adventní době může naše srdce rozevřít  

a osvobodit pro to, aby v něm již dnes mohl přebývat Bůh. 

 

V adventní době říká Bůh každému z nás: „Neboj se, já jsem tě 

vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj“ (Iz 43,1). 

 

Zpracováno podle knihy Anselm Grün / Leo Fijen:  

Rok, kdy zemřel můj otec, 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 

 

ČTENÁŘI A MILOVNÍCI KRÁSNÝCH KNIH - SPOJME SE  

 
 

 

  

 

 

 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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NOVÁ KNIHA VÍTA NĚMCE   
Srdečně Vás zveme na prezentaci nové 

knihy autora Víta Němce  

AUGUSTIN ŠTANCL, která mapuje 

životní osudy  významného školského 

pracovníka a průkopníka salesiánského 

díla na Moravě. 

AKCE SE KONÁ V SOBOTU 13. PROSINCE  

2014 V DOMĚ IGNÁCE STUCHLÉHO  
VE FRYŠTÁKU. 
 

Program:  

17:00 – mše svatá za A. Štancla (v kapli) 

18:00 – prezentace knihy (v sále) 

Během programu možnost zakoupení knihy a k dispozici bude i 

drobné pohoštění. Těšíme se na Vaši hojnou účast.    

  

K ZAMYŠLENÍ NEJEN DO ADVENTU 
Duše je již od své přirozenosti naplněna různými věcmi, takže jedno 

vytlačuje druhé, a to v neustálém pohybu, často za bouře a vzpoury. 

Při ranním probuzení už nás obklopují povinnosti a starosti tohoto dne 

(jestli nás již neokradli o noční klid). Jsme postaveni před otázku: Jak 

dokáži to vše vtěsnat do hodin jednoho dne? Kdy udělám to, kdy 

ono?  A jak se mám postavit k té či oné záležitosti?  Člověk by se 

chtěl do toho vrhnout. Tu je na místě vzít opratě pevně do rukou  

a říci si: jen pomalu! Především nesmím dovolit, aby se cokoli ke mně 

přiblížilo. Moje první hodina po probuzení patří Pánu. Těch úkolů dne, 

kterými on mne pověří, se  chci chopit a on mně dá sílu, abych to 

dokázal... A když se blíží večer a my zpětným pohledem zjistíme, že 

jsme nezvládli vše, co jsme chtěli, když nás tak mnohé zahanbí   

a vyvolá lítost: pak je třeba vše přijmout tak, jak to je, vložit to do 

rukou Božích a vše přenechat Jemu. Takto je možné v něm spočívat, 

skutečně spočívat a nový den začínat jako nový život.                 -lk- 

NOVÝ SERIÁL 

Od Nového roku najdete na stránkách Farníčku seriál článků 

nazvaných Modely evangelizace, které pro Vás připravil Libor Kučera. 

Byly zpracovány na základě přednášek irského duchovního Pata 

Collinse, uznávaného a vynikajícího kazatele na mezinárodních 

konferencích, hudebníka a univerzitního profesora.  

Ten ve svých knížkách, přednáškách, seminářích a televizních 

programech v Irsku, Anglii, Austrálii, Itálii a USA o spiritualitě, 

psychologii a kontemplativním životě inspiruje mnohé posluchače a 

čtenáře. V loňském roce navštívil Českou republiku a přednášel mj. 

v Želivském klášteře.         -pn- 
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Také letos Vás zveme na tradiční 

FRYŠTÁCKÝ ŽIVÝ BETLÉM, 
který se uskuteční 

VE ČTVRTEK 25. PROSINCE 2014 
OD 14.30 NA NÁMĚSTÍ MÍRU VE FRYŠTÁKU. 

Přijďte si i Vy společně s námi připomenout pravý symbol vánočních 

svátků – narození Ježíše Krista. 

Menší občerstvení je zajištěno. 

NA VŠECHNY FRYŠTAČANY SE TĚŠÍ ORGANIZÁTOŘI AKCE. 
 

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT PRAMENŮ 

FOS Prameny ve spolupráci s 

městem Fryšták a fryštáckou 

farností Vás srdečně zvou na 

XXXVI. jubilejní Vánoční koncert 

paní učitelky Vlasty Kunstové,  

který se uskuteční v pátek  

26. prosince 2014 od 15 hodin  

v kostele svatého Mikuláše ve 

Fryštáku.  

Účinkují fryštácké soubory 

Prameny se svými sólisty. 

Průvodní slovo: PhDr. Česlav 

Zapletal. 

Koncert se koná pod záštitou starosty města Mgr. Lubomíra Doležela. 

 

Věříme, že doteky vánočních písní, koled a poezie Vám zpříjemní 

sváteční čas a těšíme se na Vaši účast. 

 

                                                                  

 

 

 



volnivol 
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PAPEŽ FRANTIŠEK ZAVÍTAL DO ŠTRASBURKU 
Hlava katolické církve přiletěla do 

Štrasburku 25. listopadu na 

krátkou návštěvu evropských 

institucí. Kromě Evropského 

parlamentu papež František 

navštívil také Radu Evropy. Jeho 

cestě se připisuje velký symbolický 

význam, díky jeho velké autoritě a 

popularitě ale mohou mít jeho 

slova i praktický dopad. Přitáhnou 

totiž pozornost k sociálním 

problémům, které unii dlouhodobě 

trápí - ať už je to nezaměstnanost mladých či příliv nelegálních 

přistěhovalců. Hlavním tématem papežova projevu byla lidská 

důstojnost, kterou by se podle Františka měla unie snažit všemi 

silami bránit. "Podpora lidské důstojnosti znamená, že uznáme, že 

člověk má nezadatelná práva, která mu nikdo nemůže odejmout, 

rozhodně ne kvůli ekonomickým zájmům," uvedl v italsky 

proneseném projevu papež. Upozornil, že stále existuje řada situací, 

kdy se s lidmi jedná jako "s předměty, které je možné odložit ve 

chvíli, kdy už nejsou užitečné, třeba kvůli slabosti, nemoci či stáří". 

Papež rovněž vyzval k podpoře rodiny, vzdělání a ochrany přírody. 

Podle Františka by Evropa měla být otevřená duchovnímu rozměru 

života, jinak riskuje, že ztratí svou duši. Právě návrat k původním 

hodnotám, na nichž unie vznikla, prý může být lékem na obecně 

rozšířený dojem, že EU je jakási "unavená a stárnoucí babička", která 

už ztratila přitažlivost. Konkrétně se František zmínil zejména o 

tragických důsledcích ekonomické krize a obrovské nezaměstnanosti, 

ale také o otázce přistěhovalců. Příliv nelegálních běženců přes 

Středozemní moře letos dosáhl nebývalé intenzity a jen do Itálie 

zatím dorazilo přes 150 tisíc migrantů zejména z Afriky a Blízkého 

východu. Nejméně tři tisícovky z nich během plavby do Evropy přišly 

o život. Podle Františka se ze Středozemního moře stává obrovský 

hřbitov, proto by se unie tomuto problému měla postavit čelem a 

měla by být solidární se zeměmi, kam přistěhovalci nejčastěji míří. 

Ve svém projevu také odsoudil individualistické pojetí lidských práv, 

které podle něj vede k sobectví a lhostejnosti k utrpení druhých. 

Znovu mluvil také o obrazu unavené, pesimistické Evropy, která 

ztratila svou původní vervu a potřebuje se znovu vrátit ke kořenům. 

Jeho slova mu několikrát během projevu vynesla potlesk 

zákonodárců, nakonec poslanci ocenili papeže ovacemi ve stoje.  

Hlava katolické církve navštívila evropský parlament po 26 letech, 

naposledy tam v říjnu 1988 vystoupil papež Jan Pavel II.  

     vybral pn 
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ADOPCE DĚTÍ NA DÁLKU 
Vážení příznivci adopce na dálku, v těchto dnech probíhá v našem 

městě už devatenáctá sbírka na podporu projektu adopce dětí na 

dálku. Poslední sbírka v našem městě skončila opět úspěšně, celkový 

součet Vašich darů včetně zůstatku z předcházejícího roku činil 

39.568,- Kč, v prvním pololetí jsme odesílali platby ve výši 28.900,- 

Kč a tak máme základ letošní sbírky čítající 10.668,- Kč. Jako 

v minulých letech Vaše dary shromažďuje skupina obětavých občanů 

města, jejichž jména byla zveřejněna v relacích městského rozhlasu 

na začátku listopadu a najdete je také na informační tabuli u 

nákupního střediska. Ve vývěsce můžete rovněž sledovat, jak se bude 

letošní sbírka na adopci dětí na dálku v našem městě vyvíjet. 

Současně zde budeme postupně zveřejňovat překlady dopisů od 

adoptovaných dětí, letos nám pošta doručila z Indie celkem 11 

dopisů. Na konci minulého roku jsme zvažovali, zda přibereme nové 

adoptované dítě, a tím vyrovnáme dlouholetý průměrný stav našich 

indických dětí na 7. Protože jsou náklady na starší děti studující na 

středních školách celkem vysoké (roční platba za jedno dítě je 6.000,- 

Kč) a nedokážeme odhadnout výsledek sbírky, zvolili jsme zatím 

variantu podpory stávající skupiny studentů. Věříme, že se v našem 

městě najde opět hodně dobrých lidí s otevřeným srdcem, kteří 

nejsou lhostejní a udělají podle svých možností něco proto, aby se 

náš svět měnil k lepšímu. 

Své dary můžete předat paní Daně Konečné na matrice MěÚ Fryšták, 

paní Marii Chudožilové v jídelně ZŠ Fryšták a dále v jednotlivých 

částech města těmto občanům:  

Márii Urbáškové, Zdeňce Doležalové, Janě Nášelové, Marii Kršákové, 

Anně Skaličkové, Marii Zapletalové, Zdeňku Orsavovi a Františku 

Mrázkovi. 

Naše velké poděkování patří paní Růženě Vítkové, která 

dlouhá léta obětavě zajišťovala sbírku na adopci dětí na dálku 

na Žabárně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První letošní podporovatelkou adopce je jako v minulých letech paní 

Marie Petříková z Horní Vsi.                     Moc děkujeme. 

  Vaši organizátoři sbírky 
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NOVÁ KNIHA VÍTA NĚMCE   
Srdečně Vás zveme na prezentaci nové 

knihy autora Víta Němce  

AUGUSTIN ŠTANCL, která mapuje 

životní osudy  významného školského 

pracovníka a průkopníka salesiánského 

díla na Moravě. 

AKCE SE KONÁ V SOBOTU 13. PROSINCE  

2014 V DOMĚ IGNÁCE STUCHLÉHO  
VE FRYŠTÁKU. 
 

Program:  

17:00 – mše svatá za A. Štancla (v kapli) 

18:00 – prezentace knihy (v sále) 

Během programu možnost zakoupení knihy a k dispozici bude i 

drobné pohoštění. Těšíme se na Vaši hojnou účast.    
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vytlačuje druhé, a to v neustálém pohybu, často za bouře a vzpoury. 
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ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ MORAVA  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V programu se představil Komorní orchestr učitelů a žáků ZUŠ Morava, 

sbor Tibi ze Zlína a také někteří sólisté (mj. Dominik Němec, Maruška 

Kučerová, Kája Odstrčilová a další). 

Adventní koncert ZUŠ Morava se v našem kostele letos konal už po 

jedenácté. Jeho návštěvníci mohli slyšet slavná díla klasiků světové 

hudby jako Georga Friedricha Händla, Antonia Vivaldiho, Adama 

Václava Michny z Otradovic nebo sborovou skladbu Pavla Žáka – 

Radujme se v Pánu – propojenou uměleckým přednesem ing. Františka 

Odstrčila. Součástí akce byla rovněž výstava prací žáků výtvarného 

oboru s náboženskou tématikou. Po skončení koncertu se všichni 

účastníci sešli ještě jednou – tentokrát u fryštáckého vánočního stromu 

na náměstí Míru a společně si vyslechli několik koled a slavnostní 

fanfáry. Chtěli bychom ještě jednou poděkovat všem účinkujícím za 

pěkný kulturní zážitek a vám přítomným za to, že jste pomohli vytvořit 

krásnou sváteční atmosféru.                                                     

     -pn- 
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PŘEČTĚTE SI…  
Světlo adventního věnce postupně 

prozařuje náš všední život… 

V adventu si do bytu dáváme adventní 

věnec, na kterém postupně rozsvěcujeme 

čtyři svíce, které symbolizují Ježíše Krista 

jako Světlo, které osvěcuje náš všední 

život. Adventní věnec je zároveň  

i symbolem věnce vítězů. Dáváme si jej 

proto do bytu s důvěrou v to, že se náš 

život ve spojení s Bohem zdaří, že Bůh 

scelí a narovná vše zlomené a nalomené 

v našem životě, že nakonec v našem 

životě zvítězí dobro, láska a světlo… 

Vyhlížíme Toho, který naplňuje naše nejhlubší touhy… 

V adventu vyhlížíme Toho, který osvěcuje a proměňuje náš život,  

a který naplňuje naše nejhlubší touhy. Náš život se ale může zdařit 

jen tehdy, jestliže hledíme na něco většího, na Boha, který přebývá  

v nás a mezi námi a spojuje nás navzájem hlouběji, než to dokážou 

naše city. 

Různé stránky adventu… 

V adventu slavíme a očekáváme Kristův příchod. V tomto očekávání 

máme přicházet i k sobě samým. Máme vstoupit do vlastního srdce,  

v němž již Kristus přebývá. Když do něj dospějeme, pak zde zažijeme 

společenství s Kristem. 

Očekávání Kristova příchodu má různé stránky. Nyní, v tomto 

okamžiku, čekáme na jeho příchod do svého srdce. Očekáváme ale  

i jeho konečný příchod při konci světa. A čekáme také na jeho příchod 

během svého vlastního umírání. Když zemřeme, svět pro nás končí. 

Tak zažíváme ten příchod, na který nyní čekáme. A tak má Kristův 

příchod také co do činění i s naším umíráním. Jde ale o čekání plné 

naděje, takové čekání, které rozevírá doširoka naše srdce. Očekávání 

Ježíšova příchodu v adventní době může naše srdce rozevřít  

a osvobodit pro to, aby v něm již dnes mohl přebývat Bůh. 

 

V adventní době říká Bůh každému z nás: „Neboj se, já jsem tě 

vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj“ (Iz 43,1). 

 

Zpracováno podle knihy Anselm Grün / Leo Fijen:  

Rok, kdy zemřel můj otec, 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 

 

ČTENÁŘI A MILOVNÍCI KRÁSNÝCH KNIH - SPOJME SE  
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ROK (RODINY) S PAPEŽEM FRANTIŠKEM  

Připravit se na Vánoce modlitbou, činorodou láskou a chválou;  

s otevřeným srdcem se nechat potkat od Pána, který vše obnovuje – 

k tomu vyzval papež František. 

Připomněl, že během adventu „začínáme novou cestu, cestu církve, 

vstříc Pánovu Narození“. Jdeme na setkání s Pánem, protože Vánoce 

nejsou pouhým dějinným výročím či vzpomínkou na něco krásného. 

„Vánoce jsou něčím víc: jdeme na setkání s Pánem. Vánoce jsou 

setkáním! Jdeme, abychom se setkali, abychom potkali Pána srdcem, 

životem, abychom ho potkali živého, tak jak je, abychom se s Ním 

setkali vírou. A není to snadné žít s vírou. Avšak důležitější než potkat 

Pána, zdůraznil papež, je „dovolit, aby On potkal nás“: 

„Když potkáváme Pána my, jsme takříkajíc pány tohoto setkání. 

Dovolíme-li však, aby On potkal nás, je On tím, kdo vstupuje do nás, 

celé nás obnovuje, protože v tom spočívá ten příchod. Přijde-li Kristus, 

přetváří všechno: srdce, duši, život, naději, cestu. Jsme na cestě víry, 

abychom se setkali s Pánem a zejména, abychom se od Něho nechali 

potkat.“ Je však zapotřebí mít otevřené srdce: 

„Otevřené srdce, aby On potkal mne. A řekl mi to, co On chce, což není 

vždycky to, co já chci, aby mi řekl! On je Pán a On mi poví, co pro mne 

má, protože Pán se na nás nedívá jako na nějakou masu. Nikoli! Dívá 

se nám každému do tváře, do očí, protože láska není 

abstraktní, nýbrž konkrétní, osobní. Pán jako osoba hledí na mne jako 

na osobu. Nechat se potkat Pánem, znamená dovolit Pánu, aby mě měl 

rád.“ Na této cestě k Narození Páně nám podle papeže Františka 

pomáhá: „vytrvalá a intenzivnější modlitba, činorodá bratrská láska, 

trochu větší přiblížení se těm, kdo jsou v nouzi, a radostná oslava Pána. 

Tedy „modlitba, činorodá láska a chvála s otevřeným srdcem, aby nás 

potkal Pán“. 

 

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 
1/ Dovolujeme Pánu, aby On potkal nás? Necháváme ho vstupovat do 

nás, obnovovat nás? Vím, že přijde-li Kristus, přetváří všechno: srdce, 

duši, život, naději, cestu? 

2) Jak přijímám, že mi může říci, co On chce? Nemusí to být vždycky 

to, co já chci, aby mi řekl. 

3) Jak se mi daří přijímat to, že mne má Bůh rád, můžu se o zkušenosti 

z toho podělit s ostatními? 

MODLITBA 
Pane Ježíši, děkujeme Ti, že nám dáváš příležitost opět prožívat dobu 

adventní. Kéž je začátek liturgického roku také začátkem změny 

našeho smýšlení a přípravou na Tvůj příchod. 

Kéž pochopíme její vážnost a výzvu k obrácení. 

    -vybral pn- 
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KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE FRYŠTÁK  

OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍ KRYTINY V LETECH 2012 - 2014 
VÝDAJE 

Projekt  

Firma PYRUS     69 600,- 

Projektant – dodatek    6 500,- 

Dokumentace skutečného stavu  13 715,- 

Celkem     89 815,- 

 

Výběrová řízení 

2012      18 000,- 

2013      18 000,- 

Celkem     36 000,- 

 

Stavební dozor 

2012      45 649,- 

2013      45 220,- 

2014      47 164,- 

Celkem     138 033,- 

 

Stavební práce 

2012      1 613 082,- 

2013      1 375 270,- 

2014      1 314 433,- 

Celkem     4 304 785,- 

Celkem náklady    4 568 633,- 

 

PŘÍJMY (Dotace v letech 2012 - 2014) 

      celkem 

Ministerstvo kultury ČR   650 000,- 

Zlínský kraj     765 400,- 

Město Fryšták    1 182 568,- 

Obec Lukoveček    50 000,-  

Dotace celkem:    2 647 968,- 

Vlastní prostředky farnosti:  1 920 665,-  

 
PODĚKOVÁNÍ 

Fryštácká farnost touto cestou děkuje všem dobrodincům  

a sponzorům, kteří přispěli na opravu našeho farního kostela. Zejména 

vyslovuje velký dík za finanční podporu městu Fryšták (a jeho 

zastupitelstvu), které se podílelo na záchraně této největší kulturní 

památky v našem městě. Poděkování patří také Ministerstvu kultury 

ČR a Zlínskému kraji, organizacím, které se rovněž velkou měrou 

zasloužily o opravu této církevní stavby.                   -pn- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 

oechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. 

Přesto co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba 

sv. růžence už mnohé vyprosila. 

 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 

famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 

Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 

ji připravovali. 

 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 

biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 

Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 

potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 

vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 

svou láskou je Světlo pro každého člověka. 

 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 

Marii. 

 

 

 - 2 -                                  FARNÍČEK 12/14  

DUCHOVNÍ SLOVO  
Duchovní slovo, které se týká 

adventu a Vánoc se píše celkem 

snadno. Myšlenky se dotýkají těch 

nejmilejších a nejkrásnějších pravd 

a tajemství. Adventní pravda 

spočívá v tom, že můžeme , jak 

připomíná papež František, stále 

očekávat Boží překvapení. Bůh nás 

neustále překvapuje svou stálostí, 

neměnností láskyplného vztahu 

k nám.  

A Vánoce, to je „superslavnost“, která probudí z ospalosti snad 

všechny lidi dobré vůle, aby si uvědomili, že láska, bezbranná láska, 

láska zdarma daná pozvedá, zachraňuje a proměňuje svět i lidi 

v něm.  

Prožívejme v rodinách jak v adventu, tak o Vánocích společně s dětmi 

toto tajemství, aby vynikl primát Ježíše Krista jako rozhodující osoby 

v životě světa a lidí. Skrze Něho, s Ním a v Něm je naše spása.  

Požehnané adventní i vánoční dny přeje otec Miroslav. 

Rorátní mše svaté ve fryštáckém kostele: 

vždy v úterý (6.30), ve čtvrtek (6.30) a v sobotu (7.00). 

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2014  
21. 12. – 4. neděle adventní  8.00 a 10.00 

24. 12. – Štědrý den    16.00 (mše sv. pro děti) 

      22.00 (půlnoční mše sv.)  

25. 12. – Hod Boží Vánoční   8.00 a 10.00 

25. 12. – Fryštácký živý Betlém              14.30 – náměstí Míru 

26. 12. – Svátek sv. Štěpána  8.00 a 10.00 

28. 12. – Svátek svaté Rodiny  8.00 a 10.00 

31. 12. – Silvestr    17.00 (děkovná mše sv.) 

   1.  1. – Slav. Matky Boží Panny Marie 8.00 a 10.00 

(v neděli 4. 1. 2015 – od 15 hodin koncert sboru Radost) 
ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Lepší svůj šat plátěný, než hedvábný kradený. 

* Lhář vidí lež všude. 

* Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích. 

* Lhář musí mít dobrou paměť. 

* Lepší ztratit v životě minutu, než v minutě život. 

* Lépe je doufat než zoufat. 

* Lásku a kašel neutajíš. 

* Lenoch považuje každou práci za těžkou. 

* Lež má krátké nohy, daleko neuteče. 

* Lépe v samotě býti, nežli spolek se zlým míti. 
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                                                              KALENDÁRIUM PROSINEC 2014 
  6.12. Památka svatého Mikuláše  

  7.12. 2.neděle adventní 

  8.12. Slavnost neposkvrněného početí P. Marie 

13.12. Památka svaté Lucie 

14.12. 3.neděle adventní 

21.12. 4.neděle adventní 

24.12. Štědrý den 

25.12. Boží hod vánoční – Živý Betlém 

26.12. Svátek svatého Štěpána 

27.12. Svátek svatého Jana, apoštola 

28.12. Svátek svaté Rodiny 

31.12. Silvestr – konec občanského roku 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 
Rok se s rokem sešel a opět se blíží 

Tříkrálová sbírka České katolické charity 

2015, její už 15. ročník. Tak jako každý 

rok se bude vybírat na účely potřebných 

nejen v našem okolí, ale i ve 

světě.Koledníci se do ulic Fryštáku a k 

vašim dveřím vydají o druhém lednovém 

víkendu (ve dnech 9. – 11. 1. 2015).  

A ještě malé ohlédnutí za sbírkou roku 2014. Vvbraná částka byla 

letos celá odeslána na ústředí Charity a rozhodnutí, kam peníze 

pošlou, jsme nechali na nich. O navrácení části výtěžku jsme 

nežádali, jelikož z řad občanů a institucí nevzešel letos žádný návrh 

na přidělení finančního obnosu konkrétním lidem ve Fryštáku.  Také si 

myslíme, že peníze budou daleko lépe využity a pomůžou těm 

potřebnějším lidem, když se pošlou do zemí postižených válkou a 

katastrofami (např. na Ukrajinu). 

Předem velký dík za projevenou štědrost i v nadcházející 

sbírce roku 2015. 

                          Za dobrovolnou Charitu Fryšták Jana Jasenská 

PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI PŘED VÁNOCI 
21.12.  neděle 15-17  o. Jan Komárek 

22.12. pondělí 15-17  o. Miroslav Dibelka 

23.12. úterý  10-12  o. Josef Klinkovský 

23.12. úterý  14-17  o. František Bezděk 

 

REDAKCE FARNÍČKU PŘEJE VŠEM SVÝM ČTENÁŘŮM KLIDNÝ A POKOJNÝ 

ADVENT A RADOSTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ NAROZENÍ NAŠEHO PÁNA. 

DO NOVÉHO ROKU 2015 HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ 

RODINNÉ POHODY A POMOCI BOŽÍ. 

*** 
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KŘÍŽOVKA NA PROSINEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dali jste si … dokončení v tajence. 
Vodorovně: A. 1000 gramů, zámotek, vhození. – B. Jiráskovo jméno, ohnutý 

hřebík, pohoří na Sibiři. – C. Britský ostrov, I. díl tajenky, souhlas. –  
D. Jehličnatý strom, pražská SPZ, český herec (Václav), anglicky „a“, zlý skřítek. 

– E. Chem. značka arzénu, česká řeka, část ryby, srbské město, chem. značka 
hliníku. – F. Žencův nástroj, slovensky „pro“, jednotka elektrického odporu, SPZ 
Nový Jičín, část ruky. – G. Oblíbená píseň, II. díl tajenky, rumunská řeka. –  
H. Chlap. Jméno, skupenství stromů (mn.č.), římsky 1006, Zátopkovo jméno, 
část čtverylky. 
Svisle: 1. III. díl tajenky. – 2. Amilův přítel, anglicky „olej“. – 3. Květenství 
obilí, část obličeje. – 4. Nabitá část molekul, jihoamerická řeka, MPZ Polska. –  

5. Topol bílý, spor. – 6. Slovensky „užitek“, lis. – 7. SPZ Košic, pořadí (mn. č.). – 

8. Kolem, číslovka. – 9. Prapor se znakem. – 10. Navléknout boty, Mezinárodní 
vzdělávací institut (zkr.). – 11. Na co, důchod. – 12. Koupací nádoba, postřeh. – 
13. Zemina, Čadské město. – 14. Mužské jméno, tři římské pětistovky, druh 
zeminy (slovensky). – 15. Jméno Zátopkové, tropická rostlina. – 16. Závodní loď, 
hluboký hlas. – 17. IV. díl tajenky. 

Nápověda: D. ADH, E. Ada, 7. Sledy, 13. Ati 

 
          Připravil František Záloha                                     

Tajenka z minula: …jsme smrtelní 
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Fryštácký advent už tradičně 
zahájil v našem kostele koncert 

učitelů a žáků ZUŠ Morava  
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