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Letošní Tříkrálová sbírka  
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4.Baťa  Beton  Brácha  7.Babička 
Bern  Bible  Brána  Barunka 
Brno  Bidlo  Brýle  Batista 
5. Balon Bizon  6.Babyka 8.Baldachýn 
Banka  Bláto  Balada  9.Balistika 
Bazar  Blecha  Bamako 10.Bratislava 
Bedna  Bobek  Blanka 
Beran  Bomba  Bolest 
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ci 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“ 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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    ÚVODNÍ SLOVO 
Milé sestry a bratři, čtenáři Farníčku, 
     
    nemohu se alespoň na chvíli nevrátit k   
    prezidentské volbě. V prvním kole, kdy jsem bojoval 
    za Pavla Fischera, mnohým se to nelíbilo, ale přesto  
    jste mu dali 21,16% hlasů – o 11% více než byl  
    celostátní výsledek. Je to nejvíce z celého širokého  
    okolí a já vám děkuji. Stejně i druhé kolo pro p.  
    Jiřího Drahoše. U nás dostal 55,45%, o 11% více než  
    prezident Zeman. Také díky. Vidím, že osvěta má  
    smysl. Z celkového výsledku voleb nejsem   
    překvapen (Když vím, kolik úděsně lživých   
    dezinformací bylo vůči p. Jiřímu Drahošovi), ale jsem 
    velmi rozčarován z výsledku z našich nejbližších 
krajů – Zlínský 54,22, Olomoucký 59,18, Moravsko-slezský 62,32% pro Zemana. Proto 
mne nepřekvapila první reakce z Prahy-Kobylis: „Vy jste nám to na té Moravě pěkně 
zavařili.“ Ale není Morava jako Morava. V okolí mé rodné vesnice Sivice 62,27 pro 
Drahoše, dalších 12 vesnic z nejbližšího okolí mělo od 52,5 do 62,65 pro Drahoše. Vše 
je to v okolí Brna. Takže celou oblast Moravy, kde nyní působím, v mnoha směrech 
nechápu, nerozumím tomu. Třeba za 2 – 3 roky to pochopím.  
O vztahu církve k politice se dočtete na jiném místě Farníčku, jak jsem to slíbil.    
 Pojďme však už k tomu, co nás čeká ve farnosti. V neděli 11. února je 
památka Panny Marie Lurdské a papežem Janem Pavlem II. zavedený Světový den 
nemocných. Už řadu roků své kněžské služby konám v tento den společné udílení 
svátosti pomazání nemocných. Stejně tak tomu bude i letos. Na obou bohoslužbách v 
8.00 i v 10.00 to společně prožije celá farnost. Více se o tom dočtete také na jiném 
místě. 
Další, co je před námi v duchu pravých lidských a ještě hlouběji křesťanských hodnot je 
Národní týden manželstvi. Také se o tom dočtete ve Farníčku. A vývěsku pro politické 
události vystřídá vývěska pro manželství. Pro mnohé to bude osvěžením, pro některé 
pokračováním bojů a zápasů na kolbišti manželství. Ať je v tom mnohem méně 
dezinformací a podpásovek než v politice. Také bude několik podnětů k zamyšlení na 
stolečcích. A nezapomeňte na nejdůležitějšího pomocníka Ježíše – člověka a zároveň 
Božího Syna. 
 
 Dětem a rodičům přeji hezké prožití jarních prázdnin v závěru února a 
zájemce z farnosti zvu v sobotu 24. 2. po večerní bohoslužbě k pouti do Izraele formou 
promítání naší loňské poutě.  

 
Všem vám žehná 

                                                otec Josef. 
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                                                                             KALENDÁRIUM ÚNOR 2018 
  2.2.  Svátek Uvedení Páně do chrámu 
  4.2.  5. neděle v mezidobí   
  5.2.  Památka svaté Agáty 
  6.2.  Památka svatého Pavla Mikiho a druhů 
10.2.  Památka svaté Scholastiky 
11.2.  6. neděle v mezidobí 
14.2.  Popeleční středa 
18.2.  1. neděle postní 
22.2.  Svátek stolce svatého Petra 
23. 2. Památka svatého Polykarpa 
25.2.  2. neděle postní 
 

NABÍDKA PRO NEMOCNÉ V NEMOCNICI  
Blíží se svátek P. Marie Lurdské a s ním spojený svátek nemocných. 

Již třetím rokem pracuji spolu s třemi kolegy v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně 
jako nemocniční kaplan. Možná toto pojmenování budí nedůvěru, zda jsem z katolické 
církve. Ano, jsem člen Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR, jsem 
zaměstnancem arcibiskupství olomouckého. Název nemocniční kaplan vychází  
z mezinárodního označení osoby zajišťující duchovní péči v nemocnici pro nemocné, 
jejich příbuzné a zdravotníky. Nabízím nemocným možnost návštěvy, osobních 
rozhovorů na téma, které si nemocný sám zvolí, dále možnost modlitby a přinášení 
svatého přijímání nebo zajištění svátosti smíření a pomazání nemocných knězem. 
Pomazání nemocných není v žádném případě posledním pomazáním, ale pomocí 
nemocnému k uzdravení. Kromě katolických věřících se setkávám i s příslušníky jiných 
církví a s nevěřícími. Cílem mé práce není získávání lidí pro víru, ale společně strávený 
čas v tomto náročném období. Budete - li mít zájem, ráda za Vámi přijdu.  

Těším se na setkání s Vámi.  
Mgr. Jana Skaličková,  

A také Mgr. Eva Pastrňáková, Mgr. Helena Talašová 
a Ing. Mgr. Karel Mikulášek 

Tel:  731 140 734. 
 

STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
Pes dvojích vrat, mívá často hlad     indické 
Panská láska po zajících skáče     české 
Prázdný sud nejvíce duní      české 
Přítele tajně napomínej a zjevně chval    české 
Při studené kuchyni i horoucí láska zchladne   lidové 
Pěkné peří dělá pěkného ptáka     italské 
Pořádek v hlavě, pořádek v díle     české 
Půst nezabíjí, ale obžerství ano     ruské 
Pro toho, kdo zaspal, nenastane nové svítání   arabské 
Podvodníci, zloději, ve dne v noci chodějí    české 
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SVATÝ POLYKARP - DOKONČENÍ  
   A pokračuje: „Ale lze vzpomenout i na Polykarpa. On 
   nejenže byl vyučen apoštoly a důvěrně se stýkal s  
   mnohými, kteří viděli Pána, ale právě apoštoly byl  
   ustanoven pro Asii ve smyrenské církvi jako biskup. I my 
   jsme ho ve svém útlém věku vídali. Vždyť žil dlouho a 
   zemřel velmi stár potom, co slavně a jasně svědčil. Nuže, 
   učil vždy to, co se naučil od apoštolů, věci, které církev 
   předává a které jediné jsou pravdivé. Těmto věcem  
   vydávají svědectví všechny církve v Asii a ti, kteří až  
   dodnes nastoupili po Polykarpovi, jenž je mnohem  
   spolehlivějším svědkem pravdy, hodnějším toho, aby se 
mu věřilo, než Valentinos, Markion a jiní, kteří mají scestné úsudky.“ Irenej se v 
dopise papežovi Viktorovi vyjadřuje k problému odlišného stanovení času Velikonoc 
v Asii a jinde a připomíná setkání Polykarpa s papežem Anicetem, ke kterému došlo 
kolem roku 154: „Když blažený Polykarp přišel do Říma za dob Aniceta, ačkoli mezi 
sebou měli v určitých věcech nějakou tu malou neshodu, hned se usmířili a na toto 
téma neměli nejmenšího sporu. Anicet nemohl přesvědčit Polykarpa, aby ten čas 
nezachovával, protože to datum zachovával s Janem, učedníkem Páně, a dalšími 
učedníky, s nimiž žil. Ani Polykarp nepřesvědčil Aniceta, který tvrdil, že musí 
dodržovat zvyk kněží, svých předchůdců. A přestože věci takto zůstaly, setrvávali 
spolu ve společenství a v církvi. Anicet podal Polykarpovi eucharistii na znamení 
hluboké úcty a rozešli se v pokoji. Celá církev byla v pokoji, jak ti, co zachovávali to 
datum, tak ti, co jej nezachovávali.“ Během římského pobytu se musel Polykarp 
setkat i s Markionem, s nímž se tvrdě nepohodl: „Sám Polykarp Markionovi, který se 
k němu jednoho dne dostavil s požadavkem: ‘Uznej mě!’, odpověděl: ‘Poznávám v 
tobě prvorozence satanova. Polykarp přijal ve Smyrně biskupa Ignáce z Antiochie při 
jeho cestě do Říma za mučednictvím. Ignác nás informuje přímo o vlastní náklonnosti 
k Polykarpovi a chválí jeho zbožnost: „Píšu vám z tohoto města (Smyrny) a miluji 
Polykarpa, jako miluji vás.“ Polykarp napsal různé dopisy, jak dosvědčuje Irenej, 
ačkoli se z nich dochoval jen list Filipanům. Ve chvíli mučednictví mu zástup lidu 
vydal svědectví a křičel: „Toto je učitel Asie, otec křestanů, ničitel našich bohů, který 
mnohé vede k tomu, aby neobětovali a neklaněli se jim.“Polykarp byl mučedníkem 
ve Smyrně během pronásledování v době, kdv byl prokonzulem Stazius Quadratus. 
Skutky nám zachovale všechnv detaily jeho mučednictví. Biskup ze Smyrny byl zaživa 
upálen a doražen dýkou. Podle pohanských zvyku byly tělesné ostatky spáleny a 
křestané ze Smyrny sesbírali jeho kosti. Polykarpův list Filipanům 

Od Polykarpa se nám dochoval dopis povzbuzujícího charakteru adresovaný Filipanům. 
Skládá se ze série povzbuzení k pravé víře a k praktikování křesťanského života 
následováním Ježíše Krista a apoštolů. Formulace jsou vypůjčené od jiných autorů, 
zvláště Klementa Římského a z prvního dopisu Petrova, jak už zaznamenal sám Eusebius: 
„Polykarp ve svém dopise Filipanům, o němž je tu řeč a který se dochoval až do našich 
dnů, oplývá citacemi z prvního listu Petrova“. 

                 připravil otec Josef 
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NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 
  Jako každoročně probíhá v únoru v naší zemi další, letos již dvanáctý ročník Národního  

   týdne manželství, největší iniciativy na podporu manželství v ČR. Letos ponese motto  
   „Manželství bez mýtů" a pokusí se odpovědět na nejvíce omílané mýty o manželství.  
   NTM proběhne již tradičně v týdnu sv. Valentina od 12. - 18. února 2018. NTM je  
   skvělou příležitostí, kdy se páry mohou inspirovat, jak ze svého dobrého manželství  
   udělat ještě lepší nebo, pokud je to třeba, obnovit to, co se časem ve vztahu vytratilo.   
   Je iniciativou, která spojuje celou škálu organizací, jednotlivců, odborníků, měst i církví, 
   které již v minulých letech na oslavu manželství a pro jeho podporu zorganizovali stovky 
   akcí po celé České republice (více na www.tvdenmanzelstvi.cz). BTM chce přispět do  
   projektu nabídkou knihy „Nový život v rodině", a to stále za předvánoční akční cenu  
   119,- Kč (20% sleva). Je také v našem stojánku s knihami. 

  A na stolečcích s letáčky Nedělní liturgie najdete malý podnět k zamyšlení. 
                         o. Josef  

                    TŘEŠŤSKÉ BETLÉMY 
V sobotu 13. ledna jsme pod vedením otce Josefa Brtníka putovali do města Třešť.  
Je to město asi se šesti tisíci obyvateli a nachází se jihozápadně od Jihlavy, ve střední 
části kraje Vysočina. 
Vánoce si nikdo neumíme představit bez stromečku a betléma. Město Třešť je z hlediska 
českého i evropského ojedinělou betlémářskou lokalitou. Betlémářství je v městě stále 
živé díky tradici mnoha betlémářských rodů již více než 200 let. Třešťské betlémářství je 
významným dokladem lidového umění. Tuto tradici se snaží udržet a rozšířit místní lidoví 
řezbáři – amatéři různých profesí a Spolek přátel betlémů, který byl založen v roce 1997 
a má asi 60 členů. Mládež se zaučuje do tohoto umění v řezbářském kroužku.  
V Schumperově domě je stálá expozice betlémů. Část je v pobočce muzea Vysočiny  
a část je v expozici Spolku přátel betlémů. Krásu lidového řezbářství lze obdivovat každý 
rok od 26. prosince do 2. února i v 15 domácnostech, kde jsou návštěvníci provázeni 
samotnými řezbáři a majiteli betlémů. Nám se podařilo vidět kromě expozice  
v Schumperově domu asi šest domácích betlémů a musím říci, že nás domácí vítali vždy 
s úsměvem na tváři.  Jedinou odměnou jim přitom bylo společné zpívání koledy u jejich 
betléma. Putování za betlémy se nám líbilo. Uvědomili jsme si, že příběh z Betléma 
oslovuje srdce nových a nových generací a že my křesťané jsme svým způsobem 
stejnými poutníky do tohoto městečka, tak jako před dávnými lety byli tři králové.    
                              -lk- 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

           

 

  

http://www.tvdenmanzelstvi.cz/
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    Zatím volno 
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI 2017 

PŘÍJMY 
Sbírky  
Kostelní sbírky    555.270,- 
Dary     15.000,- 
Nájem klubovny   12.000,- 
CELKEM    582.270,- 
 
VÝDAJE 
Stavební práce pergola   29.585 
 
Náklady na energie    
Plyn     61.350,- 
Elektro     58.506,- 
Voda     5.890,- 
CELKEM    125.746 
 
Odeslané sbírky 
(seminář, charita, misie, církevní školy, TV Noe, den Bible apod.) 
CELKEM    85.100,- 
 
Ostatní náklady 
(bohoslužebné výdaje, tiskoviny, drobný materiál, odvody na arcibiskupství, 
havarijní fond, autobus, telefony apod.) 
CELKEM    218.963,- 

VÝDAJE CELKEM   459.354,- 
ROZDÍL (PŘÍJMY – VÝDAJE)  + 122.876,- 

zpracoval ing. Jan Košák 
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SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH MÁ TYTO ÚČINKY: 

Spojuje nemocného s Kristovým utrpením k jeho vlastnímu prospěchu i k prospěchu 
celé církve. 

- Přináší mu útěchu, vnitřní pokoj a odvahu, aby snášel kříž své nemoci nebo stáří s 
odevzdaností a křesťanskou zralostí. 

- Odpouští hříchy nemocného, pokud jejich odpuštění nemohl obdržet ve svátosti 
smíření (např. je už v bezvědomí). 

- Dává mu sílu k uzdravení, pokud to prospívá ke spáse duše. 

- Připravuje ho na přechod z života časného do věčného. 
Ve chvílí umírání má kromě svátosti smíření zásadní význam a důležitost přijetí Krista v 
eucharistii: ,Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v polední 
den, “ říká Ježíš výslovně (Jan 6.54). Tehdy se eucharistie stává „pokrmem na cestu

u 

(viatikum).        

                 otec Josef 

             SVATÝ POLYKARP ZE SMYRNY 
patří ke skupině prvních křesťanských spisovatelů, kteří byli v kontaktu s apoštoly. Roku 
1672 publikoval Jean Baptisté Cotelier pod názvem Apoštolští otcové jako vůbec první 
spisy pěti křesťanských autorů, mezi nimiž byl i náš Polykarp. Byli to: Klement Římský, 
Ignác z Antiochie, Polykarp ze Smyrny, Barnabáš (přesněji Pseudobarnabáš) a Hermes, 
autor spisu Pastýř. V 17. století byli k této skupině přiřazeni další dva autoři: neznámý 
původce Listu Diognetovi a Papiáš z Hierapole. O něco později prodloužily soupis 
Apoštolských otců další dva nové objevy: Didaché, nalezená roku 1883, a Ódy 
Šalamounovy, objevené roku 1903. Spisy apoštolských otců, vyjma Listu Diognetovi, 
byly velice známé a ceněné v prvokřesťanských dobách, ale už na počátku 4. století 
téměř upadly v zapomnění. Pozornost na první svědectví počátků křesťanských dějin 
obrátilo až reformní hnutí. 
Krátký Životopis Polykarpa, přisuzovaný knězi Pioniu ze Smyrny, mučedníkovi za císaře 
Decia (v roce 250), byl určitě napsán až později, kolem roku 400. Přesto zůstane 
vzácným dokumentem, protože uvádí celé znění dopisu známého jako Polykarpovo 
mučednictví. Polykarp se narodil velmi pravděpodobně roku 69 nebo 70 a zemřel za 
vlády Marka Aurelia kolem roku 160. Jeho význam je dán faktem, že byl učedníkem 
Janovým a dalších svědků Páně, jak vypráví Irenej: „Já jsem tě poznal, když jsi byl ještě 
chlapcem v Malé Asii u Polykarpa: zaujímal jsi u něj skvělé místo a snažil ses, abys u něj 
měl dobrou reputaci. Poněvadž věci dávné si pamatuji lépe než ty současné (vskutku 
věci, které jsme se naučili jako děti, rostou s duší a sjednocují se s ní), a to tak, že mohu 
vypovědět, kde blažený Polykarp sedával, aby promlouval, jak se objevoval na 
veřejnosti a jak do ní pronikal, jaký byl jeho způsob života, fyzický vzhled, jaké byly 
rozhovory, jež vedl před zástupy, i o jeho vztazích s Janem a ostatními, kteří viděli 
Pána.“                                                                                       dokončení na následující straně 
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SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH  
V Písmě sv. najdeme už ve Starém zákoně víru člověka v Hospodina, který 
uzdravuje, „odpustí každou vinu a vyléčí každou nemoc“ (Ex 15,26). Již zde se 
nemoc stává cestou k obrácení. Je zde i poznání, že nemoc a utrpení souvisí s lidským 
hříchem a odklonem od Boha, zatímco věrnost Bohu navrací život. V Novém zákoně se 
Boží Syn a Spasitel Ježíš představuje jako lékař uzdravující všechny lidské nemoci. 
Jeho soucit s nemocnými jde tak daleko, že se s nimi ztotožňuje: „Byl jsem nemocný  
a navštívili jste mne“ (Mt 25,36). Tato Pánova láska k nemocným ve všech dobách 
probouzela v křesťanech touhu pečovat o všechny, kdo jsou nemocní na těle či na duchu. 
Ježíš vyzývá nemocné, aby věřili. Dotýká se jich, ale i nemocní se snaží dotknout 
Ježíše, protože „z něho vycházela síla, která uzdravovala všechny... " (Lk 6,19). 
Ježíš ale přišel především proto, aby uzdravil celé naše lidství, které hříchem propadlo 
utrpení a smrti. Bere na sebe naše hříchy, sám podstupuje úděl utrpení a smrti, aby nás 
vykoupil. Kříž Kristův dává nový smysl utrpení. Od té chvíle každý může svůj vlastní kříž 
a trápení spojit s Ježíšovým výkupným utrpením, které „chceme doplnit na vlastním 
těle" (Kol 1,24). Pán nás k tomu přímo vybízí: „ Vezmi svůj kříž a následuj mne!" 
Učedníci od počátku svého poslání konají i službu soucitu a uzdravování. 
„Uzdravujte nemocné!" je Ježíšův jasný příkaz. Ve službě Církve nemocným působí a léčí 
sám Ježíš, lékař duší i těl. Eucharistie je nejúčinnějším lékem k životu, i tam, kde tělesná 
nemoc je již nevyléčitelná. 
 
Svatý Jakub dosvědčuje ve svém listu, že již v apoštolské církvi existoval obřad služby 
nemocným: „Je někdo z vás nemocen? Ať si zavolá představené církve a ti ať se nad 
ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně. Modlitba spojená s vírou zachrání 
nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno “ (Jak 
5,14-15). Tento původní a jasný výrok nejlépe vystihuje, jakým darem je svátost 
pomazání nemocných. Tato svátost se uděluje nemocným v nebezpečí smrti: Kněz je 
maže olejem nemocných na čele a na rukou a přitom říká: „Skrze toto svaté pomazání 
ať tě Pán pro své milosrdenství posílí milostí Ducha svátého, ať tě vysvobodí z hříchů, ať 
tě zachrání a posilní.“ Tomu předchází úkon kajícnosti, úryvek z Písma svátého  
a modlitby. Přijetí svátosti smíření a eucharistie jsou velmi žádoucí, aby se účinek 
pomazání mohl plně projevit. 
Tato svátost není posilou jen těm, kdo se ocitli v krajním ohrožení života. Příhodná 
doba je už tehdy, kdy je věřící v nebezpečí smrti pro nemoc či stáří. Pokud nabude 
znovu zdraví, může později v nemoci tuto svátost znovu přijmout. I během téže nemoci 
může být svátost opakována, nastane-li zhoršení. Je vhodné tuto svátost přijmout i 
před každým vážným chirurgickým zákrokem a také u starých osob, kterým ubývá sil. 
Svátost pomazání nemocných udělují pouze biskupové a kněží věřící mají být dobře 
připraveni, aby ji s vírou a odevzdaností přijali. Společenství ostatních věřících je má 
podporovat svou pomocí a modlitbou. Liturgie svátosti má být slavena ve společenství, 
ať už v rodině nemocného nebo v nemocnici, či v kostele během eucharistické 
bohoslužby.                       Dokončení na následující straně  
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OPRAVA PRESBYTÁŘE NAŠEHO KOSTELA 
V letošním roce se připravuje přestavba presbytáře fryštátského kostela.  

Projekt už „leží v šuplíku“ 6 let. V roce 2012 jsme však zahájili opravu krovu a střešního 
pláště. Tato oprava byla trochu neplánovaná, ale jak jistě uznáte tak dům se musí 
opravovat od střechy. Opravy interiéru kostela jsme zahájili odstraněním vlhkosti ve 
zdivu. Provedli jsme osekání omítek vně i uvnitř kostela. Ze severní strany se provedla 
nová kanalizace a odvětrání základové spáry. Následně jsme provedli omítnutí 
osekaných omítek speciální vápennou omítkou a vzápětí jsme se chystali na opravu 
presbytáře, osvětlení, výmalby a oprav uměleckých maleb. Oprava střechy však 
přerušila tento postup a nyní se můžeme k tomu vrátit. V minulých dvou letech jsme 
ještě stihli opravit kamenné sokly, portály a kropenky. Letos chceme opravit dlažbu 
presbytáře, osadit kamenný obětní stůl a ambon. Možná to nikomu nepřijde, ale 
dlažba v presbytáři není jednotná a jsou zde značné nerovnosti. Pro nás všechny bude 
překvapením, co se nachází pod touhle dlažbou. Obětní stůl i ambon byl provizorně 
vyroben z dřevotřískových desek při výmalbě kostela v první polovině 80. let. Použitý 
materiál není důstojný pro funkci, kterou zastávají. Vybouranou dlažbu použijeme po 
nezbytné repasi k výměně dlažby před bočními oltáři a ve vstupním prostoru kostela, 
kde je již za více než sto let prošlapaná. Pro realizaci opravy presbytáře jsme vybrali 
firmu Level 02 ze Zlína Malenovic. Jedná se o firmu zabývající se téměř výhradně prací  
s kamenem. Realizovali také opravu dlažby v Kašavě a v dalších 30-ti kostelích. Práce 
bychom chtěli zahájit vlastními silami v pátek 18. 5. 2018 (nahlaste šéfovi v práci 
dovolenou  ) rozebráním dlažby a vyčištěním celého presbytáře. Následovat budou 
další stavební práce tak, abychom finální dlažbu mohli provést v letních měsících  
a snad slavnostně posvětit na „Staříčkové pouti“ 16. 9. 2018. Pro financování projektu 
spoléháme především na vaši štědrost doplněnou snad dotacemi z Fondu kultury 
Zlínského kraje, z fondu Regenerace městských památkových zón, a z rozpočtu města 
Fryštáku. Předpokládané náklady na celou obnovu presbytáře budou kolem  
1.200 000,- Kč. Při realizaci tohoto projektu si přejme, ať vše dopadne tak, jak máme 
naplánováno, a ať nám Pán žehná.              
                      Jan Košák 
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II. VATIKÁNSKÝ KONCIL 
byl shromážděním biskupů celého světa na podnět papeže.  
Zahájil ho sv. Jan XXIII. v roce 1962, pokračoval v něm po jeho smrti blah. Pavel VI. a 
ukončil ho v roce 1965.  Dá se nazvat největší událostí církve ve 20. století. Vytvořil 16 
dokumentů, které zahrnují velkou šíři učení o poslání církve. Nejdůležitější mají název 
Konstituce a začínají vždy prvními dvěma slovy v latinském znění. Já vám chci krátce 
přiblížit jednu z nich. Má název GAUDIUM ET SPES – Radost a naděje – pastorální 
Konstituce o církvi v současném světě. První část má název Církev a povolání člověka, 
má 4 kapitoly a stěžejní je první – Důstojnost lidské osoby. Od toho se odvíjí vše další.   
Druhá část má název – Některé naléhavější problémy. Má pět kapitol: 1. Manželství  
a rodina, 2. Kultura, 3. Hospodářsko-společenský život., 4. Život politického 
společenství, 5. Mír a společenství národů. Protože jsme byli skrze trojí volby v našem 
národě ponořeni několik měsíců v politice až po uši, tak vám krátce přiblížím 4. kapitolu 
- Život politického společenství. Ocituji několik odstavečků, abyste – kdo máte dobrou 
vůli – mohli pochopit alespoň trochu mou velkou angažovanost: „Z živějšího vědomí 
lidské důstojnosti se rodí snaha zavést politicko-právní řád, který by účinněji hájil 
osobní práva ve veřejném životě. Ochrana osobních práv je nezbytná podmínka, aby se 
občané mohli jako jednotlivci nebo ve sdružení aktivně účastnit života a vedení státu.  
K uskutečnění opravdu lidského politického života není nic lepšího než pěstovat vnitřní 
postoj spravedlnosti, přejícnosti a služby obecnému blahu a posilovat základní názory  
o pravé povaze politického společenství i o cílech, správném výkonu a mezích veřejné 
moci. Lidé, rodiny i různé skupiny tvořící občanskou pospolitost si uvědomují svou 
neschopnost zařídit si sami plně lidský život; pociťují proto potřebu širšího 
společenství, v jehož rámci by se všichni spojenými silami snažili den co den stále lépe 
uskutečňovat obecné blaho.  Zakládají proto politická společenství různého druhu. 
Politické společenství tedy existuje kvůli obecnému blahu, v něm nachází své poslední 
opodstatnění i smysl a z něho čerpá své původní a vlastní právo. Obecné blaho je totiž 
souhrn podmínek společenského života, v nichž mohou jednotlivci, rodiny i sdružení 
plněji a snadněji dosáhnout dokonalosti. Je v naprosté shodě s lidskou přirozeností, že 
existují právně politické struktury, které poskytují všem občanům bez jakékoli 
diskriminace účinnou možnost podílet se svobodně a aktivně na stanovení právních 
základů politického společenství, na řízení veřejných záležitostí, na vymezení pole 
působnosti a cílů různých institucí a na volbě vládních činitelů. Aby spolupráce občanů, 
spojená se smyslem pro povinnost, dosáhla v každodenním životě státu příznivých 
výsledků, je nutný pozitivní právní řád, který zajišťuje vyhovující rozdělení úřadů  
a institucí veřejné moci a zároveň i účinnou a naprosto nezávislou ochranu občanských 
práv. Práva všech osob, rodin i skupin a také jejich výkon mají být uznávána, chráněna 
a podporována, ovšem spolu s povinnostmi, které zavazují všechny občany. Mezi nimi 
je třeba zvlášť připomenout povinnost poskytovat státu hmotné a osobní služby, které 
vyžaduje obecné blaho. Všichni křesťané si mají uvědomit své zvláštní povolání  
v politickém společenství; musí být zářným příkladem smyslu pro odpovědnost a služby 
obecnému blahu. Mají tak ukázat i činem. Je nutné se dobře starat o občanskou  
a politickou výchovu tak potřebnou širokým vrstvám a zvláště mládeži, aby se mohli 
všichni občané účastnit politického života státu.  
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                DOKONČENÍ 
Při těchto akcích zazpíval sbor celkem 481 „kusů“. Řadu z nich samozřejmě 
opakovaně. 
Sborem přitom za tuto dobu prošlo celkem 55 zpěváků a zpěvaček. Z toho 21 
sopránem, 19 altem a 15 muži. Zpěváci přišli z 30 fryštáckých rodin, je tedy 
zřejmé, že z řady rodin se ve sboru protočilo více členů. 
Muzikantů postupně podpořilo sbor 16, z nich 6 patřilo také mezi výše vyčíslené 
zpěváky. 
Sbor za léta působení vytvořil i jakési milé spolčo. A proto vedle akcí zpívacích, 
zde byly i ty ostatní, nezpívací. Těch oficiálnějších bylo okolo čtyřiceti.  
Mezi nimi:  
16 vánočních posezení, 
5 pobytů na Orlím hnízdě v Pstruží, 
2 odpoledne slovenské kuchyně, bowling, trnčenica, dny valašské kuchyně, 
kolaudace pergoly, kolaudace bazénu, kolaudace nové jídelny na DISu, uzavření  
a přípravy zpěvácké sezóny ..., 
Exkurze Rapotín, víkend Jeseníky, raft na Moravě, Malá Fatra, 
Zdeňkovy šedesátiny, třicátiny Boženky a Markétky, 130. narozeniny Alči, Ivy  
a Pavla, Zdeňkovy sedmdesátiny, čtyřicátiny Boženky a Markétky. 
A kromě toho nepřeberný počet setkání „Výboru“, vč. řady posezení u Pavla  
a Milky, Ferdy a Alči, či u Zdeňka, či třeba několik odpoledních volejbalů na Skalce. 
Jenže roky jdou a (jak skvěle zpíval už Bob Dylan) časy se mění. A tak se také 
evidentně zmenšil rozsah zpívacích i nezpívacích akcí sboru. To také proto, že 
někteří členové se postupně vdali či oženili, povyrostly jim děti, přibyly povinnosti 
a všichni poněkud zestárli. Přesto však, myslím, je pohled na uvedené údaje 
radostný. Věřme také, že to základní – tedy zpěv sboru – dále přispívá k oslavě 
Boží a k potěše srdcí fryštáckých farníků.        -op- 
 

 
SPOLEČNÉ UDÍLENÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH 

které je jednou z forem služby církve nemocným, se bude v našem kostele slavit  
V NEDĚLI 11. ÚNORA PŘI BOHOSLUŽBĚ V 10.00. 

Na tento den o památce Panny Marie Lurdské připadá svátým Janem Pavlem II. zavedený Světový 
den nemocných. Po bohoslužbě jsou zváni všichni, kdo tuto svátost přijmou, na malé občerstvení a 
posezení ve farní zpěvárně. Na přijetí této svátosti se připravíme očistou srdce ve svátosti smíření, 
četbou Písma, zvláště úryvků, které se týkají Ježíšových setkání s nemocnými (např. Marek 5,21-43 
a 6,7-13) a osobní modlitbou. 
Příležitost ke svátosti smíření je každý den od 8. února od 17.50. Také prosíme o přihlašování se  
k přijetí svátosti nemocných zapsáním v sakristii na připravený list. Svátost může přijmout každý, 
kdo je vážně nemocný nebo pokročilý věkem (60 a více roků). Také si tam vezmete krátké 
pojednání o této svátosti. 
   
             více na následující straně 

otec Josef  



volnivol 
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JAK ZPĚVÁCI ZAKONČILI SEZÓNU 2017 
Na svatého Štěpána zakončil náš sbor další vánoční etapu svého působení. „Vánoční 
etapu“? Ale co je tím myšleno? No, jednoduše řečeno, je tím myšleno období, v němž 
zhruba od dubna do půlky září náčelník Pavel (říkejme mu tak) připravoval vánoční 
zpěvy a v němž od půlky září do vánoc probíhal nácvik těchto zpěvů, aby pak byly 
provedeny na vánočních mších svatých „půlnoční“ a desáté na Boží hod. 
To svatoštěpánské zakončení pak mělo podobu již tradičního vánočního posezení. 
Tentokrát se na něm sbor sešel téměř celý, jen s jedinou omluvenou absencí. Přítomen 
nemohl být otec Josef, který však posezení podpořil jinou (a to významnou) formou.  
A absentovali muzikanti – no, nevědí, o co přicházejí. 
Po uvítání náčelníkem Pavlem jeho a poděkování za vynaložené úsilí následovalo 
předání drobných dárků každému z přítomných. Přičemž pro jednotlivé hlasy (soprán, 
alt, muži) byly dárky odlišné. Zvláštní drobné ocenění navíc obdrželi dva nejmladší 
členové (vlastně členky – Klárka a Barunka), dva členové nejzralejší (Zdeněk a Jenda)  
a dvě nejnovější posily (Vojta a Liduška). A potom se již všichni věnovali skvělým 
pečeným kolenům od Johana i dalším dobrotám, dodaným z vlastních zdrojů. 
Samozřejmě patřičně „zavlaženým“. 
Po krátkém oddechovém konverzačním mezičase pak došlo i na (některými) již 
netrpělivě očekávanou soutěž mezi hlasy o ceny. Jako každoročně šlo o soutěž nově 
připravenou a opět to bylo skutečné drama. Jednotliví zpěváci a zpěvačky, bojující 
srdnatě za čest svého hlasu, se museli semknout a prokázat své kvality a přitom si 
sáhnout až na dno. Museli předvést své vánoční vědomosti, ale na druhé straně  
i prokázat kvality jiné. No, co by milí čtenáři odpověděli na takové záludné otázky, jako: 
„Co je to kadidlo?“ „Kdo složil píseň Tichá noc?“ A na řadu dalších. A jak by si poradili  
s úkoly, které by jim velely v omezeném čase třeba napsat názvy co nejvíce vánočních 
koled, nakreslit náš kostelíček, poskládat rozstříhané foto Fryštáku, nebo 
pantomimicky znázornit určený pojem? Nakonec se prokázala síla personálně 
nejsilnějšího sopránu a ten těsně zvítězil před altem, třetí zůstali muži. Ceny za odměnu 
byly odstupňovány na tři dvě a jednu Mozartovu kouli. 
A pak už nastala volná zábava, včetně zpěvu „starých dobrých“, která trvala až do 
úplného konce tohoto dne. 
Když už jsme tu nastolili téma sboru, možná by se na závěr slušelo připojit jednou  
i malé shrnutí. Tedy shrnutí dosavadních aktivit sboru od doby, kdy jej po příchodu 
otce Káji Herbsta převzal náčelník Pavel. To znamená od skromných počátků koncem 
roku 2000. Pokud ovšem takové shrnutí umožní kusé a jistě ne zcela úplné anály. 
Je to téměř neuvěřitelné, ale akcí, na kterých sbor za tu dobu zpíval, bylo celkem 79. 
V naprosté většině šlo o doprovod liturgie. Z těch exotičtějších vystoupení, mimo 
vánoce, příp. velikonoce ve Fryštáku, připomeňme: 
Přehlídku schól ve Slušovicích, biskupské svěcení otce Káji Herbsta v katedrále svatého 
Víta, svatbu naší kolegyně Boženky, oslavy 75 let DISu, kněžské svěcení otce Pavla 
Kosmáka, pouť salesiánských spolupracovníků na Hostýně, svatbu naší kolegyně Jitky 
na sv. Antonínku, oslavu 80 let od příchodu salesiánů, svatbu našich kolegů Ivy  
a Romana, vánoční účinkování v Malenovicích, na Jižních Svazích, ve Slušovicích,  
na Hostýně, v Trnavě, i opakované.                                                      Dokončení na str. 11 
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Je velmi důležité, a to zvláště v pluralistické společnosti, mít správný názor na vztah 
mezi státem a církví a jasně rozlišovat, co jednotliví nebo sdružení křesťané dělají svým 
jménem jako občané vedení křesťanským svědomím a co spolu se svými duchovními 
pastýři dělají jménem církve. A církev, mající svůj základ ve Vykupitelově lásce, přispívá 
k tomu, aby se uvnitř národa a mezi národy stále více rozmáhala spravedlnost a láska. 
Tím, že hlásá pravdu evangelia a osvětluje svým učením a svědectvím věrných křes-
ťanů všechny oblasti lidské činnosti, zároveň ctí a podporuje i politickou svobodu a 
odpovědnost občanů. Úkolem církve je podporovat a povznášet všechno, co je v lidské 
společnosti pravdivé, dobré a krásné, proto když se věrně drží evangelia a vykonává ve 
světě své poslání, upevňuje mír mezi lidmi k Boží slávě.“                     připravil otec Josef 

NOVÍ SALESIÁNŠTÍ SPOLUPRACOVNÍCI 
Svátek svého zakladatele sv. Jana Boska, který připadá na 31. ledna oslavili také 

 salesiáni ze Zlína a Prostějova. Při mši svaté ve zlínském kostele Panny Marie 
 Pomocnice křesťanů složilo slib salesiánských spolupracovníků pět diecézních kněží –  

P. Jan Liška z Vracova, P. Pavel Macura z Bílovic, P. Pavel Martinka z Želechovic nad 
 Dřevnicí, P. Martin Vévoda z Velkého Ořechova a P. Jiří Štorek z Mladočova  

u Litomyšle.                                     -ado- 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 - VÝSLEDKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
Běláková Jana  4.935,- Kč 
Fuksa Lubomír  3.490,- Kč 
Hrnčířová Růžena 3.848,- Kč 
Jasenská Jana              10.940,- Kč 
Konečná Vlasta  4.753,- Kč 
Krčma Tomáš  5.179,- Kč 
Zelinka Ondřej               11.567,- Kč 
Odstrčil David  5.910,- Kč (Vítová) 
Odstrčil František              11.094,- Kč 
Pavlová Marcela  3.812,- Kč 
Petřík Jindřich  2.282,- Kč 
Skalička Stanislav  6.594,- Kč 
Skaličková Anna  4.852,- Kč 
Slováková Libuše  8.272,- Kč 
Světlíková Věra  6.569,- Kč 
Václavková Kateřina 5.511,- Kč (Lukoveček) 
Vaňharová Barbora 7.250,- Kč 
Zbranková Emílie               11.331,- Kč 
Halašta Petr  2.326,- Kč (Vítová) 
Pšeja Roman  5.117,- Kč (Lukoveček) 
-------------------------------------------------------------- 

CELKEM                     125.632,-Kč 
Všem dárcům i koledníkům patří velký dík, letos se vybrala rekordní částka! 
             Jana Jasenská 

 
 

FARNÍČEK  2/18                                                                                                    - 9 - 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 – JAK PROBĚHL LETOŠNÍ ROČNÍK 
S přípravou a průběhem tříkrálové sbírky mám vždy trochu rušnější období. Je potřeba 
dostatečně dopředu oslovit stávající vedoucí skupinek, zda budou opět ochotni 
obětovat trochu volného času. Zkoušet zajistit nové lidi, pokud některý dosavadní 
vedoucí už nechce dál pokračovat, poslat včas veškeré potřebné údaje o vedoucích 
paní Romaňákové do Zlínské charity, …. 
I letos se přihodilo, že mi odřekli chození dokonce 2 lidé z loňska a přestože jsem se 
snažila zajistit náhradníky, nedařilo se… 
S důvěrou jsem vše svěřovala do Božích rukou, a přestože se už blížil termín 
koledování, stále se mi nikdo nehlásil. Na poslední chvíli dokonce jedna vedoucí 
onemocněla… 
Nakonec to dopadlo tak úžasně, že jeden vedoucí se mi sám nabídl, že si s dětmi 
přibere celou ulici, kde bylo potřeba, jedna vedoucí maminka si rozšířila svůj rajon,  
a tak jsem mohla obejít ten zbývající já. 
No a za nemocnou vedoucí se nabídl její úžasný tatínek, takže vlastně bylo pokryto celé 
území Fryštáku a okolí…Navíc bylo tento rok tak nádherné počasí, jako na 
jaře….Chodilo se úplně jako za odměnu.. 
Tak ještě jednou veliké díky za ochotu a obětavost vedoucích a všech koledníků  
a také všem milým dárcům z Fryštáku a okolí. Kéž tříkrálovka opět pomůže tam,  
kde je nejvíce potřeba a udělá radost na mnoha místech…Mně už radost udělala….!!! 
                            Jana Jasenská 

 
JAK DÁL PO VOLBÁCH? 

Posláním každého křesťana je osobně přijímat, žít a zprostředkovávat Kristův pokoj  
a Kristovo poselství o Boží lásce ke každému člověku. A to v každém společenském 
uspořádání, za každého režimu, pod každým vládcem a prezidentem. V době míru  
a prosperity, ale i v době války, útlaku a pronásledování. Za feudalismu, za kapitalismu, 
v demokracii, v totalitě, za socialismu, za nacismu. A také „pod“ jakýmkoliv vládcem – 
jak pod knížetem Václavem, tak i pod Karlem IV., ale také Zikmundem, Josefem II., 
Masarykem, Hitlerem, Gottwaldem, Havlem, Klausem, Zemanem... 
Neznamená to, že je jedno, kdo nám vládne. A neznamená to rozhodně ani, že bychom 
se neměli aktivně snažit o spravedlivé, čestné a prosperující společenské uspořádání. 
Ale je třeba vědět, že v každé situaci je Bůh s námi, do každého společenského zřízení 
nás posílá zvěstovat jeho poselství lásky a pokoje. Je tedy třeba hledat své jedinečné 
osobní každodenní poslání a „nepřizpůsobovat tomuto světu“. Ale „rozeznávat, co je 
vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.“ A to pak aktivně činit. K tomu si můžeme 
být jistí tím, co platilo, platí a bude platit pro všechny křesťany všech generací a všech 
pozemských lokalit: „Nebojte se, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa, 
jděte a hlásejte Boží království.“ A nebojte se, protože „Všechno napomáhá k dobrému 
těm, kdo milují Boha“. Všechno! Každý z nás je Bohem zván k našemu jedinečnému  
a nezastupitelnému každodennímu poslání a povolání na tom místě, kde právě žijeme. 
Náš život jde dál. A Pán je na této naší každodenní cestě stále s námi.  
V temných údolích i na výšinách…                                                                                  
         -vira.cz- 
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JAK ZPĚVÁCI ZAKONČILI SEZÓNU 2017 
Na svatého Štěpána zakončil náš sbor další vánoční etapu svého působení. „Vánoční 
etapu“? Ale co je tím myšleno? No, jednoduše řečeno, je tím myšleno období, v němž 
zhruba od dubna do půlky září náčelník Pavel (říkejme mu tak) připravoval vánoční 
zpěvy a v němž od půlky září do vánoc probíhal nácvik těchto zpěvů, aby pak byly 
provedeny na vánočních mších svatých „půlnoční“ a desáté na Boží hod. 
To svatoštěpánské zakončení pak mělo podobu již tradičního vánočního posezení. 
Tentokrát se na něm sbor sešel téměř celý, jen s jedinou omluvenou absencí. Přítomen 
nemohl být otec Josef, který však posezení podpořil jinou (a to významnou) formou.  
A absentovali muzikanti – no, nevědí, o co přicházejí. 
Po uvítání náčelníkem Pavlem jeho a poděkování za vynaložené úsilí následovalo 
předání drobných dárků každému z přítomných. Přičemž pro jednotlivé hlasy (soprán, 
alt, muži) byly dárky odlišné. Zvláštní drobné ocenění navíc obdrželi dva nejmladší 
členové (vlastně členky – Klárka a Barunka), dva členové nejzralejší (Zdeněk a Jenda)  
a dvě nejnovější posily (Vojta a Liduška). A potom se již všichni věnovali skvělým 
pečeným kolenům od Johana i dalším dobrotám, dodaným z vlastních zdrojů. 
Samozřejmě patřičně „zavlaženým“. 
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II. VATIKÁNSKÝ KONCIL 
byl shromážděním biskupů celého světa na podnět papeže.  
Zahájil ho sv. Jan XXIII. v roce 1962, pokračoval v něm po jeho smrti blah. Pavel VI. a 
ukončil ho v roce 1965.  Dá se nazvat největší událostí církve ve 20. století. Vytvořil 16 
dokumentů, které zahrnují velkou šíři učení o poslání církve. Nejdůležitější mají název 
Konstituce a začínají vždy prvními dvěma slovy v latinském znění. Já vám chci krátce 
přiblížit jednu z nich. Má název GAUDIUM ET SPES – Radost a naděje – pastorální 
Konstituce o církvi v současném světě. První část má název Církev a povolání člověka, 
má 4 kapitoly a stěžejní je první – Důstojnost lidské osoby. Od toho se odvíjí vše další.   
Druhá část má název – Některé naléhavější problémy. Má pět kapitol: 1. Manželství  
a rodina, 2. Kultura, 3. Hospodářsko-společenský život., 4. Život politického 
společenství, 5. Mír a společenství národů. Protože jsme byli skrze trojí volby v našem 
národě ponořeni několik měsíců v politice až po uši, tak vám krátce přiblížím 4. kapitolu 
- Život politického společenství. Ocituji několik odstavečků, abyste – kdo máte dobrou 
vůli – mohli pochopit alespoň trochu mou velkou angažovanost: „Z živějšího vědomí 
lidské důstojnosti se rodí snaha zavést politicko-právní řád, který by účinněji hájil 
osobní práva ve veřejném životě. Ochrana osobních práv je nezbytná podmínka, aby se 
občané mohli jako jednotlivci nebo ve sdružení aktivně účastnit života a vedení státu.  
K uskutečnění opravdu lidského politického života není nic lepšího než pěstovat vnitřní 
postoj spravedlnosti, přejícnosti a služby obecnému blahu a posilovat základní názory  
o pravé povaze politického společenství i o cílech, správném výkonu a mezích veřejné 
moci. Lidé, rodiny i různé skupiny tvořící občanskou pospolitost si uvědomují svou 
neschopnost zařídit si sami plně lidský život; pociťují proto potřebu širšího 
společenství, v jehož rámci by se všichni spojenými silami snažili den co den stále lépe 
uskutečňovat obecné blaho.  Zakládají proto politická společenství různého druhu. 
Politické společenství tedy existuje kvůli obecnému blahu, v něm nachází své poslední 
opodstatnění i smysl a z něho čerpá své původní a vlastní právo. Obecné blaho je totiž 
souhrn podmínek společenského života, v nichž mohou jednotlivci, rodiny i sdružení 
plněji a snadněji dosáhnout dokonalosti. Je v naprosté shodě s lidskou přirozeností, že 
existují právně politické struktury, které poskytují všem občanům bez jakékoli 
diskriminace účinnou možnost podílet se svobodně a aktivně na stanovení právních 
základů politického společenství, na řízení veřejných záležitostí, na vymezení pole 
působnosti a cílů různých institucí a na volbě vládních činitelů. Aby spolupráce občanů, 
spojená se smyslem pro povinnost, dosáhla v každodenním životě státu příznivých 
výsledků, je nutný pozitivní právní řád, který zajišťuje vyhovující rozdělení úřadů  
a institucí veřejné moci a zároveň i účinnou a naprosto nezávislou ochranu občanských 
práv. Práva všech osob, rodin i skupin a také jejich výkon mají být uznávána, chráněna 
a podporována, ovšem spolu s povinnostmi, které zavazují všechny občany. Mezi nimi 
je třeba zvlášť připomenout povinnost poskytovat státu hmotné a osobní služby, které 
vyžaduje obecné blaho. Všichni křesťané si mají uvědomit své zvláštní povolání  
v politickém společenství; musí být zářným příkladem smyslu pro odpovědnost a služby 
obecnému blahu. Mají tak ukázat i činem. Je nutné se dobře starat o občanskou  
a politickou výchovu tak potřebnou širokým vrstvám a zvláště mládeži, aby se mohli 
všichni občané účastnit politického života státu.  
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                DOKONČENÍ 
Při těchto akcích zazpíval sbor celkem 481 „kusů“. Řadu z nich samozřejmě 
opakovaně. 
Sborem přitom za tuto dobu prošlo celkem 55 zpěváků a zpěvaček. Z toho 21 
sopránem, 19 altem a 15 muži. Zpěváci přišli z 30 fryštáckých rodin, je tedy 
zřejmé, že z řady rodin se ve sboru protočilo více členů. 
Muzikantů postupně podpořilo sbor 16, z nich 6 patřilo také mezi výše vyčíslené 
zpěváky. 
Sbor za léta působení vytvořil i jakési milé spolčo. A proto vedle akcí zpívacích, 
zde byly i ty ostatní, nezpívací. Těch oficiálnějších bylo okolo čtyřiceti.  
Mezi nimi:  
16 vánočních posezení, 
5 pobytů na Orlím hnízdě v Pstruží, 
2 odpoledne slovenské kuchyně, bowling, trnčenica, dny valašské kuchyně, 
kolaudace pergoly, kolaudace bazénu, kolaudace nové jídelny na DISu, uzavření  
a přípravy zpěvácké sezóny ..., 
Exkurze Rapotín, víkend Jeseníky, raft na Moravě, Malá Fatra, 
Zdeňkovy šedesátiny, třicátiny Boženky a Markétky, 130. narozeniny Alči, Ivy  
a Pavla, Zdeňkovy sedmdesátiny, čtyřicátiny Boženky a Markétky. 
A kromě toho nepřeberný počet setkání „Výboru“, vč. řady posezení u Pavla  
a Milky, Ferdy a Alči, či u Zdeňka, či třeba několik odpoledních volejbalů na Skalce. 
Jenže roky jdou a (jak skvěle zpíval už Bob Dylan) časy se mění. A tak se také 
evidentně zmenšil rozsah zpívacích i nezpívacích akcí sboru. To také proto, že 
někteří členové se postupně vdali či oženili, povyrostly jim děti, přibyly povinnosti 
a všichni poněkud zestárli. Přesto však, myslím, je pohled na uvedené údaje 
radostný. Věřme také, že to základní – tedy zpěv sboru – dále přispívá k oslavě 
Boží a k potěše srdcí fryštáckých farníků.        -op- 
 

 
SPOLEČNÉ UDÍLENÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH 

které je jednou z forem služby církve nemocným, se bude v našem kostele slavit  
V NEDĚLI 11. ÚNORA PŘI BOHOSLUŽBĚ V 10.00. 

Na tento den o památce Panny Marie Lurdské připadá svátým Janem Pavlem II. zavedený Světový 
den nemocných. Po bohoslužbě jsou zváni všichni, kdo tuto svátost přijmou, na malé občerstvení a 
posezení ve farní zpěvárně. Na přijetí této svátosti se připravíme očistou srdce ve svátosti smíření, 
četbou Písma, zvláště úryvků, které se týkají Ježíšových setkání s nemocnými (např. Marek 5,21-43 
a 6,7-13) a osobní modlitbou. 
Příležitost ke svátosti smíření je každý den od 8. února od 17.50. Také prosíme o přihlašování se  
k přijetí svátosti nemocných zapsáním v sakristii na připravený list. Svátost může přijmout každý, 
kdo je vážně nemocný nebo pokročilý věkem (60 a více roků). Také si tam vezmete krátké 
pojednání o této svátosti. 
   
             více na následující straně 

otec Josef  
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SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH  
V Písmě sv. najdeme už ve Starém zákoně víru člověka v Hospodina, který 
uzdravuje, „odpustí každou vinu a vyléčí každou nemoc“ (Ex 15,26). Již zde se 
nemoc stává cestou k obrácení. Je zde i poznání, že nemoc a utrpení souvisí s lidským 
hříchem a odklonem od Boha, zatímco věrnost Bohu navrací život. V Novém zákoně se 
Boží Syn a Spasitel Ježíš představuje jako lékař uzdravující všechny lidské nemoci. 
Jeho soucit s nemocnými jde tak daleko, že se s nimi ztotožňuje: „Byl jsem nemocný  
a navštívili jste mne“ (Mt 25,36). Tato Pánova láska k nemocným ve všech dobách 
probouzela v křesťanech touhu pečovat o všechny, kdo jsou nemocní na těle či na duchu. 
Ježíš vyzývá nemocné, aby věřili. Dotýká se jich, ale i nemocní se snaží dotknout 
Ježíše, protože „z něho vycházela síla, která uzdravovala všechny... " (Lk 6,19). 
Ježíš ale přišel především proto, aby uzdravil celé naše lidství, které hříchem propadlo 
utrpení a smrti. Bere na sebe naše hříchy, sám podstupuje úděl utrpení a smrti, aby nás 
vykoupil. Kříž Kristův dává nový smysl utrpení. Od té chvíle každý může svůj vlastní kříž 
a trápení spojit s Ježíšovým výkupným utrpením, které „chceme doplnit na vlastním 
těle" (Kol 1,24). Pán nás k tomu přímo vybízí: „ Vezmi svůj kříž a následuj mne!" 
Učedníci od počátku svého poslání konají i službu soucitu a uzdravování. 
„Uzdravujte nemocné!" je Ježíšův jasný příkaz. Ve službě Církve nemocným působí a léčí 
sám Ježíš, lékař duší i těl. Eucharistie je nejúčinnějším lékem k životu, i tam, kde tělesná 
nemoc je již nevyléčitelná. 
 
Svatý Jakub dosvědčuje ve svém listu, že již v apoštolské církvi existoval obřad služby 
nemocným: „Je někdo z vás nemocen? Ať si zavolá představené církve a ti ať se nad 
ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně. Modlitba spojená s vírou zachrání 
nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno “ (Jak 
5,14-15). Tento původní a jasný výrok nejlépe vystihuje, jakým darem je svátost 
pomazání nemocných. Tato svátost se uděluje nemocným v nebezpečí smrti: Kněz je 
maže olejem nemocných na čele a na rukou a přitom říká: „Skrze toto svaté pomazání 
ať tě Pán pro své milosrdenství posílí milostí Ducha svátého, ať tě vysvobodí z hříchů, ať 
tě zachrání a posilní.“ Tomu předchází úkon kajícnosti, úryvek z Písma svátého  
a modlitby. Přijetí svátosti smíření a eucharistie jsou velmi žádoucí, aby se účinek 
pomazání mohl plně projevit. 
Tato svátost není posilou jen těm, kdo se ocitli v krajním ohrožení života. Příhodná 
doba je už tehdy, kdy je věřící v nebezpečí smrti pro nemoc či stáří. Pokud nabude 
znovu zdraví, může později v nemoci tuto svátost znovu přijmout. I během téže nemoci 
může být svátost opakována, nastane-li zhoršení. Je vhodné tuto svátost přijmout i 
před každým vážným chirurgickým zákrokem a také u starých osob, kterým ubývá sil. 
Svátost pomazání nemocných udělují pouze biskupové a kněží věřící mají být dobře 
připraveni, aby ji s vírou a odevzdaností přijali. Společenství ostatních věřících je má 
podporovat svou pomocí a modlitbou. Liturgie svátosti má být slavena ve společenství, 
ať už v rodině nemocného nebo v nemocnici, či v kostele během eucharistické 
bohoslužby.                       Dokončení na následující straně  
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OPRAVA PRESBYTÁŘE NAŠEHO KOSTELA 
V letošním roce se připravuje přestavba presbytáře fryštátského kostela.  

Projekt už „leží v šuplíku“ 6 let. V roce 2012 jsme však zahájili opravu krovu a střešního 
pláště. Tato oprava byla trochu neplánovaná, ale jak jistě uznáte tak dům se musí 
opravovat od střechy. Opravy interiéru kostela jsme zahájili odstraněním vlhkosti ve 
zdivu. Provedli jsme osekání omítek vně i uvnitř kostela. Ze severní strany se provedla 
nová kanalizace a odvětrání základové spáry. Následně jsme provedli omítnutí 
osekaných omítek speciální vápennou omítkou a vzápětí jsme se chystali na opravu 
presbytáře, osvětlení, výmalby a oprav uměleckých maleb. Oprava střechy však 
přerušila tento postup a nyní se můžeme k tomu vrátit. V minulých dvou letech jsme 
ještě stihli opravit kamenné sokly, portály a kropenky. Letos chceme opravit dlažbu 
presbytáře, osadit kamenný obětní stůl a ambon. Možná to nikomu nepřijde, ale 
dlažba v presbytáři není jednotná a jsou zde značné nerovnosti. Pro nás všechny bude 
překvapením, co se nachází pod touhle dlažbou. Obětní stůl i ambon byl provizorně 
vyroben z dřevotřískových desek při výmalbě kostela v první polovině 80. let. Použitý 
materiál není důstojný pro funkci, kterou zastávají. Vybouranou dlažbu použijeme po 
nezbytné repasi k výměně dlažby před bočními oltáři a ve vstupním prostoru kostela, 
kde je již za více než sto let prošlapaná. Pro realizaci opravy presbytáře jsme vybrali 
firmu Level 02 ze Zlína Malenovic. Jedná se o firmu zabývající se téměř výhradně prací  
s kamenem. Realizovali také opravu dlažby v Kašavě a v dalších 30-ti kostelích. Práce 
bychom chtěli zahájit vlastními silami v pátek 18. 5. 2018 (nahlaste šéfovi v práci 
dovolenou  ) rozebráním dlažby a vyčištěním celého presbytáře. Následovat budou 
další stavební práce tak, abychom finální dlažbu mohli provést v letních měsících  
a snad slavnostně posvětit na „Staříčkové pouti“ 16. 9. 2018. Pro financování projektu 
spoléháme především na vaši štědrost doplněnou snad dotacemi z Fondu kultury 
Zlínského kraje, z fondu Regenerace městských památkových zón, a z rozpočtu města 
Fryštáku. Předpokládané náklady na celou obnovu presbytáře budou kolem  
1.200 000,- Kč. Při realizaci tohoto projektu si přejme, ať vše dopadne tak, jak máme 
naplánováno, a ať nám Pán žehná.              
                      Jan Košák 
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI 2017 

PŘÍJMY 
Sbírky  
Kostelní sbírky    555.270,- 
Dary     15.000,- 
Nájem klubovny   12.000,- 
CELKEM    582.270,- 
 
VÝDAJE 
Stavební práce pergola   29.585 
 
Náklady na energie    
Plyn     61.350,- 
Elektro     58.506,- 
Voda     5.890,- 
CELKEM    125.746 
 
Odeslané sbírky 
(seminář, charita, misie, církevní školy, TV Noe, den Bible apod.) 
CELKEM    85.100,- 
 
Ostatní náklady 
(bohoslužebné výdaje, tiskoviny, drobný materiál, odvody na arcibiskupství, 
havarijní fond, autobus, telefony apod.) 
CELKEM    218.963,- 

VÝDAJE CELKEM   459.354,- 
ROZDÍL (PŘÍJMY – VÝDAJE)  + 122.876,- 

zpracoval ing. Jan Košák 
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SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH MÁ TYTO ÚČINKY: 

Spojuje nemocného s Kristovým utrpením k jeho vlastnímu prospěchu i k prospěchu 
celé církve. 

- Přináší mu útěchu, vnitřní pokoj a odvahu, aby snášel kříž své nemoci nebo stáří s 
odevzdaností a křesťanskou zralostí. 

- Odpouští hříchy nemocného, pokud jejich odpuštění nemohl obdržet ve svátosti 
smíření (např. je už v bezvědomí). 

- Dává mu sílu k uzdravení, pokud to prospívá ke spáse duše. 

- Připravuje ho na přechod z života časného do věčného. 
Ve chvílí umírání má kromě svátosti smíření zásadní význam a důležitost přijetí Krista v 
eucharistii: ,Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v polední 
den, “ říká Ježíš výslovně (Jan 6.54). Tehdy se eucharistie stává „pokrmem na cestu

u 

(viatikum).        

                 otec Josef 

             SVATÝ POLYKARP ZE SMYRNY 
patří ke skupině prvních křesťanských spisovatelů, kteří byli v kontaktu s apoštoly. Roku 
1672 publikoval Jean Baptisté Cotelier pod názvem Apoštolští otcové jako vůbec první 
spisy pěti křesťanských autorů, mezi nimiž byl i náš Polykarp. Byli to: Klement Římský, 
Ignác z Antiochie, Polykarp ze Smyrny, Barnabáš (přesněji Pseudobarnabáš) a Hermes, 
autor spisu Pastýř. V 17. století byli k této skupině přiřazeni další dva autoři: neznámý 
původce Listu Diognetovi a Papiáš z Hierapole. O něco později prodloužily soupis 
Apoštolských otců další dva nové objevy: Didaché, nalezená roku 1883, a Ódy 
Šalamounovy, objevené roku 1903. Spisy apoštolských otců, vyjma Listu Diognetovi, 
byly velice známé a ceněné v prvokřesťanských dobách, ale už na počátku 4. století 
téměř upadly v zapomnění. Pozornost na první svědectví počátků křesťanských dějin 
obrátilo až reformní hnutí. 
Krátký Životopis Polykarpa, přisuzovaný knězi Pioniu ze Smyrny, mučedníkovi za císaře 
Decia (v roce 250), byl určitě napsán až později, kolem roku 400. Přesto zůstane 
vzácným dokumentem, protože uvádí celé znění dopisu známého jako Polykarpovo 
mučednictví. Polykarp se narodil velmi pravděpodobně roku 69 nebo 70 a zemřel za 
vlády Marka Aurelia kolem roku 160. Jeho význam je dán faktem, že byl učedníkem 
Janovým a dalších svědků Páně, jak vypráví Irenej: „Já jsem tě poznal, když jsi byl ještě 
chlapcem v Malé Asii u Polykarpa: zaujímal jsi u něj skvělé místo a snažil ses, abys u něj 
měl dobrou reputaci. Poněvadž věci dávné si pamatuji lépe než ty současné (vskutku 
věci, které jsme se naučili jako děti, rostou s duší a sjednocují se s ní), a to tak, že mohu 
vypovědět, kde blažený Polykarp sedával, aby promlouval, jak se objevoval na 
veřejnosti a jak do ní pronikal, jaký byl jeho způsob života, fyzický vzhled, jaké byly 
rozhovory, jež vedl před zástupy, i o jeho vztazích s Janem a ostatními, kteří viděli 
Pána.“                                                                                       dokončení na následující straně 
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SVATÝ POLYKARP - DOKONČENÍ  
   A pokračuje: „Ale lze vzpomenout i na Polykarpa. On 
   nejenže byl vyučen apoštoly a důvěrně se stýkal s  
   mnohými, kteří viděli Pána, ale právě apoštoly byl  
   ustanoven pro Asii ve smyrenské církvi jako biskup. I my 
   jsme ho ve svém útlém věku vídali. Vždyť žil dlouho a 
   zemřel velmi stár potom, co slavně a jasně svědčil. Nuže, 
   učil vždy to, co se naučil od apoštolů, věci, které církev 
   předává a které jediné jsou pravdivé. Těmto věcem  
   vydávají svědectví všechny církve v Asii a ti, kteří až  
   dodnes nastoupili po Polykarpovi, jenž je mnohem  
   spolehlivějším svědkem pravdy, hodnějším toho, aby se 
mu věřilo, než Valentinos, Markion a jiní, kteří mají scestné úsudky.“ Irenej se v 
dopise papežovi Viktorovi vyjadřuje k problému odlišného stanovení času Velikonoc 
v Asii a jinde a připomíná setkání Polykarpa s papežem Anicetem, ke kterému došlo 
kolem roku 154: „Když blažený Polykarp přišel do Říma za dob Aniceta, ačkoli mezi 
sebou měli v určitých věcech nějakou tu malou neshodu, hned se usmířili a na toto 
téma neměli nejmenšího sporu. Anicet nemohl přesvědčit Polykarpa, aby ten čas 
nezachovával, protože to datum zachovával s Janem, učedníkem Páně, a dalšími 
učedníky, s nimiž žil. Ani Polykarp nepřesvědčil Aniceta, který tvrdil, že musí 
dodržovat zvyk kněží, svých předchůdců. A přestože věci takto zůstaly, setrvávali 
spolu ve společenství a v církvi. Anicet podal Polykarpovi eucharistii na znamení 
hluboké úcty a rozešli se v pokoji. Celá církev byla v pokoji, jak ti, co zachovávali to 
datum, tak ti, co jej nezachovávali.“ Během římského pobytu se musel Polykarp 
setkat i s Markionem, s nímž se tvrdě nepohodl: „Sám Polykarp Markionovi, který se 
k němu jednoho dne dostavil s požadavkem: ‘Uznej mě!’, odpověděl: ‘Poznávám v 
tobě prvorozence satanova. Polykarp přijal ve Smyrně biskupa Ignáce z Antiochie při 
jeho cestě do Říma za mučednictvím. Ignác nás informuje přímo o vlastní náklonnosti 
k Polykarpovi a chválí jeho zbožnost: „Píšu vám z tohoto města (Smyrny) a miluji 
Polykarpa, jako miluji vás.“ Polykarp napsal různé dopisy, jak dosvědčuje Irenej, 
ačkoli se z nich dochoval jen list Filipanům. Ve chvíli mučednictví mu zástup lidu 
vydal svědectví a křičel: „Toto je učitel Asie, otec křestanů, ničitel našich bohů, který 
mnohé vede k tomu, aby neobětovali a neklaněli se jim.“Polykarp byl mučedníkem 
ve Smyrně během pronásledování v době, kdv byl prokonzulem Stazius Quadratus. 
Skutky nám zachovale všechnv detaily jeho mučednictví. Biskup ze Smyrny byl zaživa 
upálen a doražen dýkou. Podle pohanských zvyku byly tělesné ostatky spáleny a 
křestané ze Smyrny sesbírali jeho kosti. Polykarpův list Filipanům 

Od Polykarpa se nám dochoval dopis povzbuzujícího charakteru adresovaný Filipanům. 
Skládá se ze série povzbuzení k pravé víře a k praktikování křesťanského života 
následováním Ježíše Krista a apoštolů. Formulace jsou vypůjčené od jiných autorů, 
zvláště Klementa Římského a z prvního dopisu Petrova, jak už zaznamenal sám Eusebius: 
„Polykarp ve svém dopise Filipanům, o němž je tu řeč a který se dochoval až do našich 
dnů, oplývá citacemi z prvního listu Petrova“. 

                 připravil otec Josef 
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NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 
  Jako každoročně probíhá v únoru v naší zemi další, letos již dvanáctý ročník Národního  

   týdne manželství, největší iniciativy na podporu manželství v ČR. Letos ponese motto  
   „Manželství bez mýtů" a pokusí se odpovědět na nejvíce omílané mýty o manželství.  
   NTM proběhne již tradičně v týdnu sv. Valentina od 12. - 18. února 2018. NTM je  
   skvělou příležitostí, kdy se páry mohou inspirovat, jak ze svého dobrého manželství  
   udělat ještě lepší nebo, pokud je to třeba, obnovit to, co se časem ve vztahu vytratilo.   
   Je iniciativou, která spojuje celou škálu organizací, jednotlivců, odborníků, měst i církví, 
   které již v minulých letech na oslavu manželství a pro jeho podporu zorganizovali stovky 
   akcí po celé České republice (více na www.tvdenmanzelstvi.cz). BTM chce přispět do  
   projektu nabídkou knihy „Nový život v rodině", a to stále za předvánoční akční cenu  
   119,- Kč (20% sleva). Je také v našem stojánku s knihami. 

  A na stolečcích s letáčky Nedělní liturgie najdete malý podnět k zamyšlení. 
                         o. Josef  

                    TŘEŠŤSKÉ BETLÉMY 
V sobotu 13. ledna jsme pod vedením otce Josefa Brtníka putovali do města Třešť.  
Je to město asi se šesti tisíci obyvateli a nachází se jihozápadně od Jihlavy, ve střední 
části kraje Vysočina. 
Vánoce si nikdo neumíme představit bez stromečku a betléma. Město Třešť je z hlediska 
českého i evropského ojedinělou betlémářskou lokalitou. Betlémářství je v městě stále 
živé díky tradici mnoha betlémářských rodů již více než 200 let. Třešťské betlémářství je 
významným dokladem lidového umění. Tuto tradici se snaží udržet a rozšířit místní lidoví 
řezbáři – amatéři různých profesí a Spolek přátel betlémů, který byl založen v roce 1997 
a má asi 60 členů. Mládež se zaučuje do tohoto umění v řezbářském kroužku.  
V Schumperově domě je stálá expozice betlémů. Část je v pobočce muzea Vysočiny  
a část je v expozici Spolku přátel betlémů. Krásu lidového řezbářství lze obdivovat každý 
rok od 26. prosince do 2. února i v 15 domácnostech, kde jsou návštěvníci provázeni 
samotnými řezbáři a majiteli betlémů. Nám se podařilo vidět kromě expozice  
v Schumperově domu asi šest domácích betlémů a musím říci, že nás domácí vítali vždy 
s úsměvem na tváři.  Jedinou odměnou jim přitom bylo společné zpívání koledy u jejich 
betléma. Putování za betlémy se nám líbilo. Uvědomili jsme si, že příběh z Betléma 
oslovuje srdce nových a nových generací a že my křesťané jsme svým způsobem 
stejnými poutníky do tohoto městečka, tak jako před dávnými lety byli tři králové.    
                              -lk- 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

           

 

  

http://www.tvdenmanzelstvi.cz/
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ci 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“ 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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    ÚVODNÍ SLOVO 
Milé sestry a bratři, čtenáři Farníčku, 
     
    nemohu se alespoň na chvíli nevrátit k   
    prezidentské volbě. V prvním kole, kdy jsem bojoval 
    za Pavla Fischera, mnohým se to nelíbilo, ale přesto  
    jste mu dali 21,16% hlasů – o 11% více než byl  
    celostátní výsledek. Je to nejvíce z celého širokého  
    okolí a já vám děkuji. Stejně i druhé kolo pro p.  
    Jiřího Drahoše. U nás dostal 55,45%, o 11% více než  
    prezident Zeman. Také díky. Vidím, že osvěta má  
    smysl. Z celkového výsledku voleb nejsem   
    překvapen (Když vím, kolik úděsně lživých   
    dezinformací bylo vůči p. Jiřímu Drahošovi), ale jsem 
    velmi rozčarován z výsledku z našich nejbližších 
krajů – Zlínský 54,22, Olomoucký 59,18, Moravsko-slezský 62,32% pro Zemana. Proto 
mne nepřekvapila první reakce z Prahy-Kobylis: „Vy jste nám to na té Moravě pěkně 
zavařili.“ Ale není Morava jako Morava. V okolí mé rodné vesnice Sivice 62,27 pro 
Drahoše, dalších 12 vesnic z nejbližšího okolí mělo od 52,5 do 62,65 pro Drahoše. Vše 
je to v okolí Brna. Takže celou oblast Moravy, kde nyní působím, v mnoha směrech 
nechápu, nerozumím tomu. Třeba za 2 – 3 roky to pochopím.  
O vztahu církve k politice se dočtete na jiném místě Farníčku, jak jsem to slíbil.    
 Pojďme však už k tomu, co nás čeká ve farnosti. V neděli 11. února je 
památka Panny Marie Lurdské a papežem Janem Pavlem II. zavedený Světový den 
nemocných. Už řadu roků své kněžské služby konám v tento den společné udílení 
svátosti pomazání nemocných. Stejně tak tomu bude i letos. Na obou bohoslužbách v 
8.00 i v 10.00 to společně prožije celá farnost. Více se o tom dočtete také na jiném 
místě. 
Další, co je před námi v duchu pravých lidských a ještě hlouběji křesťanských hodnot je 
Národní týden manželstvi. Také se o tom dočtete ve Farníčku. A vývěsku pro politické 
události vystřídá vývěska pro manželství. Pro mnohé to bude osvěžením, pro některé 
pokračováním bojů a zápasů na kolbišti manželství. Ať je v tom mnohem méně 
dezinformací a podpásovek než v politice. Také bude několik podnětů k zamyšlení na 
stolečcích. A nezapomeňte na nejdůležitějšího pomocníka Ježíše – člověka a zároveň 
Božího Syna. 
 
 Dětem a rodičům přeji hezké prožití jarních prázdnin v závěru února a 
zájemce z farnosti zvu v sobotu 24. 2. po večerní bohoslužbě k pouti do Izraele formou 
promítání naší loňské poutě.  

 
Všem vám žehná 

                                                otec Josef. 
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                                                                             KALENDÁRIUM ÚNOR 2018 
  2.2.  Svátek Uvedení Páně do chrámu 
  4.2.  5. neděle v mezidobí   
  5.2.  Památka svaté Agáty 
  6.2.  Památka svatého Pavla Mikiho a druhů 
10.2.  Památka svaté Scholastiky 
11.2.  6. neděle v mezidobí 
14.2.  Popeleční středa 
18.2.  1. neděle postní 
22.2.  Svátek stolce svatého Petra 
23. 2. Památka svatého Polykarpa 
25.2.  2. neděle postní 
 

NABÍDKA PRO NEMOCNÉ V NEMOCNICI  
Blíží se svátek P. Marie Lurdské a s ním spojený svátek nemocných. 

Již třetím rokem pracuji spolu s třemi kolegy v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně 
jako nemocniční kaplan. Možná toto pojmenování budí nedůvěru, zda jsem z katolické 
církve. Ano, jsem člen Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR, jsem 
zaměstnancem arcibiskupství olomouckého. Název nemocniční kaplan vychází  
z mezinárodního označení osoby zajišťující duchovní péči v nemocnici pro nemocné, 
jejich příbuzné a zdravotníky. Nabízím nemocným možnost návštěvy, osobních 
rozhovorů na téma, které si nemocný sám zvolí, dále možnost modlitby a přinášení 
svatého přijímání nebo zajištění svátosti smíření a pomazání nemocných knězem. 
Pomazání nemocných není v žádném případě posledním pomazáním, ale pomocí 
nemocnému k uzdravení. Kromě katolických věřících se setkávám i s příslušníky jiných 
církví a s nevěřícími. Cílem mé práce není získávání lidí pro víru, ale společně strávený 
čas v tomto náročném období. Budete - li mít zájem, ráda za Vámi přijdu.  

Těším se na setkání s Vámi.  
Mgr. Jana Skaličková,  

A také Mgr. Eva Pastrňáková, Mgr. Helena Talašová 
a Ing. Mgr. Karel Mikulášek 

Tel:  731 140 734. 
 

STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
Pes dvojích vrat, mívá často hlad     indické 
Panská láska po zajících skáče     české 
Prázdný sud nejvíce duní      české 
Přítele tajně napomínej a zjevně chval    české 
Při studené kuchyni i horoucí láska zchladne   lidové 
Pěkné peří dělá pěkného ptáka     italské 
Pořádek v hlavě, pořádek v díle     české 
Půst nezabíjí, ale obžerství ano     ruské 
Pro toho, kdo zaspal, nenastane nové svítání   arabské 
Podvodníci, zloději, ve dne v noci chodějí    české 
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OSMISMĚRKA NA ÚNOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
Tajenka z minula –  film Arabela                                       Připravil: František Záloha 
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Redakční rada: P. Josef Brtník, Mgr. Pavel Nášel, Ing. Libor Kučera. 

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ, URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU, NEPRODEJNÉ 

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 VŽDY DO 20. DNE V MĚSÍCI          
VYŠLO 3. 2. 2018 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 
16. ROČNÍK - ÚNOR 2018 - ČÍSLO 168 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Letošní Tříkrálová sbírka  
byla opět rekordní 
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4.Baťa  Beton  Brácha  7.Babička 
Bern  Bible  Brána  Barunka 
Brno  Bidlo  Brýle  Batista 
5. Balon Bizon  6.Babyka 8.Baldachýn 
Banka  Bláto  Balada  9.Balistika 
Bazar  Blecha  Bamako 10.Bratislava 
Bedna  Bobek  Blanka 
Beran  Bomba  Bolest 
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