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DOPLŇOVAČKA NA PROSINEC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TAJENKA: VÁNOCE SE BLÍŽÍ…VIZ TAJENKA  
 
1. Výrobce piva, 2. Vepři, 3. Spodní část místnosti, 4. Husopaska, 5. Opak 
levice, 6. Změna, 7. Skupina závodníků na kolech, 8. Opak nadjezdu, 9. Čas 
oběda, 10. Směniti za peníze, 11. Malý vodní tok, 12. Stanoviště lodí, 13. Druh 
zbraně, 14. Používat pilník, 15. Dostaviti se na schůzku (pěšky) 16. Plocha na 
obdělávání, 17. Polekat 
 

Tajenka z minula – Mějme rádi svou…republiku 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Připravil: František Záloha 
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ARCIBISKUP JAN GRAUBNER POSVĚTIL NOVOU  

KAPLI SV. ANTONÍNA NA FRYŠTÁCKÉ SKALCE 
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V životě muže jsou čtyři období: 
 

období, kdy věří na Mikuláše, 
období, kdy nevěří na Mikuláše, 

období, kdy dělají Mikuláše, 
období, kdy vypadají jako Mikuláš. 

mailto:farnicek@post.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, 
první nedělí adventní jsme začali nový církevní rok. Je to příležitost prožít 
prostřednictvím liturgického období adventu Boží působení ve prospěch nás lidí. Čtyři 
neděle adventní vyjadřují století, kdy lidstvo čekalo na slíbeného Zachránce – Mesiáše 
– Spasitele. I my každý rok očekáváme, že se Ježíš znovu narodí. Nejen v kostele, při 
půlnoční bohoslužbě za zpěvu koled, ale že se znovu narodí v našich srdcích a rodinách. 
Abychom se na to lépe soustředili, máme doma adventní věnce, kalendáře, brožurku 
Průvodce adventem a mnoho dalšího. Je to zcela mimořádná příležitost, která se 
opakuje jedenkrát za rok. Příležitost ke dvěma skutečnostem:  
K oživení nebo k započetí společné MODLITBY v rodinách a k NAVŠTÍVENÍ. 
 Pro křesťanský život a zvláště pro výchovu dětí ve víře, je společná modlitba 
zcela nezbytná. Mnoho lidí se společně modlit neumí nebo se stydí, protože to nikdy 
nedělali. V adventu je to velmi jednoduché. V určenou dobu se sejděte u adventního 
věnce, zapalte příslušný počet svící a pomodlete se třeba modlitbu ANDĚL PÁNĚ, která 
krásně vyjadřuje adventní a vánoční událost. Můžete si zazpívat “Ejhle Hospodin 
přijde,” případně přečíst kousek z Průvodce adventem. 
 Druhá věc je NAVŠTÍVENÍ. Připomínám, že archanděl Gabriel navštívil Pannu 
Marii, Maria navštívila Alžbětu, Bůh navštívil nás lidi. Advent a doba vánoční je 
příležitost k navštívení. Můžeme navštívit nejen kostel, ale také lidi, které to potěší. 
Může to být někdo z příbuzných, koho jsme dlouho neviděli, může to být někdo známý, 
kdo je třeba osamělý, mohou to být přátelé, u kterých jsme dlouho nebyli, může to být 
někdo cizí, ke kterému se dostaneme prostřednictvím různých iniciativ, které se kolem 
vánoc organizují. Může to být ale i navštívení ve vlastní rodině. Pokud si stále 
“přezaměstnaný” rodič najde hodinu času se svým dítětem (dětmi), může to být také 
krásné a požehnané navštívení. Jsou to tedy dvě konkrétní věci – MODLITBA a 
NAVŠTÍVENÍ. 
 A ještě něco z evangelia 4. neděle adventní.  
To, co máme podle příkladu Marie, Josefa a Ježíše říkat Bohu, je NAŠE ANO! 
 “Neboj se k sobě vzít svou manželku Marii” řekl Bůh skrze anděla Josefovi. 
Velikost tohoto svatého muže byla v tom, že Boha poslechl, jako ostatně vždy. My 
víme, že naše spása přišla skrze dvojí “ano”, Mariino a Ježíšovo, které můžeme vnímat 
jako protipól dvojího “ne”, vyslovené Adamem a Evou v ráji. Po Marii a Josefovi jsme 
vyzýváni i my, abychom Bohu řekli své “ano”. Podřídit svou vůli Boží vůli, jeho lásce 
konkrétně projevované v našem životě je vlastně to nejdůležitější, co v životě děláme. 
 Milé sestry a bratři, k tomu potřebnou pokoru a vytrvalost sobě i vám 
vyprošuji a Boží požehnání připojuji. 
 
                 
                 
                                                                            Pokojný advent a krásné Vánoce vám přeje 
                        o. Josef 
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                                                                KALENDÁRIUM PROSINEC 2019 
  1.12. 1.neděle adventní 
  6.12. Památka svatého Mikuláše   
  7.12. Památka svatého Ambrože  
  8.12. 2.neděle adventní 
13.12. Památka svaté Lucie 
14.12. Památka svatého Jana od Kříže 
15.12. 3.neděle adventní 
22.12. 4.neděle adventní 
24.12. Štědrý den 
25.12. Boží hod vánoční 
26.12. Svátek svatého Štěpána 
27.12. Svátek svatého Jana, apoštola 
28.12. Svátek svatých Mláďátek 
29.12. Svátek svaté Rodiny 
31.12. Silvestr – konec občanského roku 
 

MLÁDEŽNICKÁ MŠE S FILMOVÝM VEČEREM 
6. 12. 2019 od 18 hodin se uskuteční v naší farnosti mládežnická mše. Celá akce se 
bude mimořádně odehrávat v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Od 17:30 bude 
možnost sv. zpovědi a v 18:00 začneme mší svatou v místní kapli. Poté bude následovat 
prohlídka domu a již zmíněný filmový večer. Na všechny se těší animátoři vizovického 
děkanátu společně s kaplanem P. Pavlem Martinkou 

PROSINCOVÉ SPOLČO 
Zveme všechny na první letošní mládežnické spolčo. Uskuteční se 7. 12. 2019  
od 19 hodin na faře. Jelikož přípravy na Vánoce budou v plném proudu, i toto spolčo už 
bude v duchu Vánoc. Jídlo i pití zajištěno!  
Sebou si přineste především dobrou náladu.                             Na všechny se moc těšíme. 

Marie Vajďáková 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milí přátelé charitního díla, velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. 
Děkujeme, že jste při minulé sbírce vřele přijali koledníky a štědře je obdarovali. 

V NAŠEM REGIONU SE VYBRALA ČÁSTKA 2. 248. 171 KORUN, 
DÍKY KTERÉ MŮŽEME PODAT RUKU V NESNÁZI TĚM, KTEŘÍ PODPORU POTŘEBUJÍ. 

Díky výtěžku sbírky 2019 jsme realizovali např. projekty: 

 Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci (na Zlínsku) poskytnutí 
materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace 

 Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice -  klimatizace v lůžkové části 

 Invalidní vozíky, chodítka a další pomůcky 

 Kartička pomoci v nesnázi – osobní údaje a kontakty pro případ nouze seniorů 

DALŠÍ ROČNÍK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY NA ZLÍNSKU PROBĚHNE 
OD 2. DO 6. LEDNA 2020 

(Ve Fryštáku se bude koledovat od 3. do 6. ledna 2020) 
                                                        Děkujeme za Vaši štědrost, moc si jí vážíme.                          

          Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín  

ZVLÁŠTNÍ AKTIVITY V PROSINCI 2019 
 
sobota  7. 12.  9.00 až 12.00  adventní duchovní obnova 
úterý a čtvrtek   6:30   roráty   
sobota  14. 12.  11.00   bohoslužba v kostele k oslavě 150. 
      výročí narození  P. Ignáce Stuchlého 
neděle  15. 12.  18.00   setkání pastorační rady farnosti 
pondělí 16. 12.  8.30 – 11.30  návštěvy nemocných po domech 
čtvrtek - neděle  17.00 – 19.00  mimořádná příležitost ke svátosti 
 (19.-22 .12.)    smíření 
středa a čtvrtek  15.00 – 17.00  otevřený kostel k prohlídce betlémů 
 (25. a 26.12.) 
čtvrtek  26. 12.  15.30   koncert souboru PRAMENY 
neděle  29. 12.  8.00 a 10.00  Svátek Svaté rodiny – obnova  
      manželských slibů 
úterý    31. 12.  17.00   děkovná bohoslužba za uplynulý rok 
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NOVÁ KAPLE NA FRYŠTÁCKÉ SKALCE   
 
 
 
 
 

 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Olomoucký arcibiskup  
Mons. Jan Graubner  
s investorem stavby  
kaple sv. Antonína  

Antonínem Zátopkem. 
 
 

Foto: Pavel Nášel 

Nová kaple s ojedinělou 
architekturou je zasvěcena 

památce svatého  
Antonína Paduánského. 

 
Na slavnostním svěcení  
27. 11. se sešlo několik  

desítek fryštáckých 
farníků, ale i lidé  
z blízkého okolí. 



VOLNO 

    Zatím volno 

DOPLNITdopln  
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VÁNOCE 2019 
TVORBA BETLÉMŮ V RODINĚ 
Vyzývám rodiny s dětmi k tvorbě betlémů. Mohou být součástí rodinné katecheze  
o adventu a Vánocích. V kostele v boční kapli z nich uspořádáme výstavu. Přinést je 
můžete 24. 12. před odpolední bohoslužbou nebo 25. a 26. 12. před nebo po 
bohoslužbách. Těším se na vaše krásné výtvory! 
 

ZÁJEZD NA PROHLÍDKU BETLÉMŮ 
V sobotu 11. ledna uskutečníme zájezd na prohlídku velkých rodinných betlémů do 
Třeště a Jihlavy. Tvorba těchto betlémů má už stopadesátiletou tradici. Jsou z přírodních 
materiálů a mají rozměr až na polovinu pokoje. Také navštívíme stálou expozici betlémů 
velikých rozměrů v třešťském betlémářském muzeu a největší betlém na Moravě  
v jihlavském kostele Matky Boží, kde zakončíme zájezd společnou bohoslužbou.  
Odjezd bude v 7:30 z náměstí ve Fryštáku a návrat tamtéž kolem 17:30. Děti platí 150 Kč 
a dospělí budou platit 300 Kč. Děti čeká v Třešti jedno malé a milé překvapení.  
Na zájezd se můžete zapisovat v sakristii do 5. 1.  
Platit se bude hotově v autobuse. Nepřihlásí-li se alespoň 40 osob, zájezd se nekoná. 
          

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO FARNOST 
Dospělé farníky od 20 do 80 roků zvu ke ztišení s Pannou Marií před blížícími se Vánocemi 
v sobotu 7. prosince v 9:00 na faru do sálu. V 9:00 bude první duchovní zamyšlení a po 
něm půlhodinové rozjímání v kostele. V 10:00 bude druhé zamyšlení na faře a znovu 
půlhodinové rozjímání v kostele. Pak bude od 11:00 do 12:00 příležitost ke svátosti 
smíření a po ní odchod domů.                  
      
     Na všechny se těší otec Josef a další bratři. 
 

ADVENTNÍ NABÍDKA SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 
„I kdyby se Ježíš stokrát narodil do lidských dějin, není to pro tebe k ničemu, nenarodí-li  
se ve tvém srdci“ 

Bude pro něho milé, bude-li čisté. Přijď si ho nechat očistit ve svátosti smíření.  
Čtvrtek  19. 12.  17:00 – 19:00   P. Jan Blaha 
Pátek  20. 12.  17:40 – 19:00   P. Jan Blaha  
Sobota  21. 12.  17:00 – 19:00   P. Josef Brtník 
Neděle  22. 12.  17:00 – 19:00   P. Pavel Caha 
 

BOHOSLUŽBY V ADVENTNÍ DOBĚ 
úterý a čtvrtek  (rorátní)    6:30 
středa              (pro děti)   17:00 
pátek a sobota           18:15 

 
           
 
 

o
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ANIMÁTORSKÉ AKCE PŘESNĚ PRO TEBE 
Kdo to je animátor a co dělá? 
Je to mladý člověk ve věku 15 až 26 let, který působí jako zástupce mládeže za každou 
farnost. Snaží se aktivně zapojovat do dění ve farnosti (spolča, schola, ministranti, atd.) 
a společně s dalšími animátory pořádá akce pro děti a mládež, kde se mohou farnosti 
setkat a tak se sdílet a vzájemně inspirovat. 
Pro koho jsou akce? 
Pro děti od 2. stupně ZŠ až po vysokoškoláky a pro ty, kteří se cítí mladými :)  
Akce pořádané animátory PRO TEBE 
6. 12. Mládežnická mše + filmový večer Fryšták 
25. 1. Diskotéka Hvozdná 
22. 2. Florbal Kašava 
13. 3. Mládežnická mše Želechovice 
  4. 4. Děkanátní setkání Provodov 
  8. 5. Setkání schol Lukov 
12. 6.  Mládežnická mše + závěrečný táborák Štípa 

   
Více informací o našich akcích naleznete na 

FB: Mládež Vizovického děkanátu 
Instagam: mladezvizovickehodekanatu 

E-mail: mladezvizovickehodekanatu@mail 
nástěnka v předsíni našeho kostela nebo si mě kdykoliv odchytni ;)   

 
Rád bys na nějakou akci jel, ale nemáš se tam jak dostat? 

I na tebe myslíme! Ozvi se mi na jeden z kontaktů a rádi tě vezmeme sebou! 
 

Za animátory vizovického děkanátu 
Marie Vajďáková 
Tel. 721 400 055,  

m.vajdakova@centrum.cz 

 

 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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Z HISTORIE POHŘBÍVÁNÍ VE FRYŠTÁCKÉM KOSTELE (10. DÍL) 
V dnešním dílu tohoto seriálu se konečně dostáváme k závěrečnému období pobytu 
Minkviců na panství Lukov a zároveň završujeme stručné vylíčení historie rodu, který byl 
také s největší pravděpodobností stavitelem hrobky pod fryštáckým kostelem.  
  
Poté, co byly na lukovských majetcích vyřízeny věřitelské nároky vznášené potomky 
Jana z Rotálu, došlo v letech 1687–1689 také k likvidaci exekučního podílu dalších rodů, 
a to Podstatských a Ledenických, přičemž v rámci této transakce se Janu Fridrichu III. 
Minkvicovi podařilo Podstatským vyplatit (penězi získanými z půjčky) pět vesnic, které 
pak držel až do odprodeje celého panství v roce 1710.  
Jednalo se o vsi Vlčkovou, Kašavu, Trnavu, Všeminu a Neubuz. 
   Jak už jsme uvedli minule, zakoupil mladší bratr Jana  
   Fridricha Minkvice – Jan Adam Minkvic – v průběhu   
   osmdesátých let 17. století vsi Klečůvku s panským statkem a 
   také Veselou u Slušovic. Z tohoto nabytého majetku se však  
   těšil jen asi deset let, neboť již 7. května 1698 nešťastně  
   zahynul po pádu koně v Šenově u Nového Jičína. Zmíněné  
   statky pak jako pozůstalost získal jeho starší bratr Jan  
   Fridrich Minkvic a právě ony se pak staly existenční   
   základnou zdejší rodiny Minkviců na další desetiletí. 
V roce 1704 se totiž rod Rotálů začal na Minkvicovi domáhat dalších nesplacených 
dluhů vzniklých předchozími půjčkami a jejich úroky, takže Minkvic následujícího roku 
ohlásil odvolání k císaři. Rotálové si za této situace uvědomili, že by při vymáhání 
starých pohledávek z předešlého století nemuseli být úspěšní a celý spor by se opět 
mohl neúměrně protahovat. Navrhli proto Minkvicovi smírné jednání, jehož výsledkem 
byla kompromisní dohoda z 20. srpna 1710, podle níž se zříkali všech svých 
předchozích pohledávek na lukovské panství za paušální náhradu 30 000 zlatých. Ještě 
více důležitým byl fakt, že téhož dne byla rovněž uzavřena kupní smlouva na celé 
lukovské panství, podle níž je za cenu 240 000 zlatých odkoupil Jan Josef z Rotálu, pán 
na Kralicích. Kupní cena byla přitom ponížena jak o zmiňovaných 30 tisíc zlatých, tak 
také o všechny dluhy váznoucí na lukovském majetku, které přesahovaly 100 tisíc 
zlatých. Navzdory těmto skutečnostem Jan Fridrich III. Minkvic přece jen určitou část 
kupní ceny Lukova získal. Navíc mu zůstal zmíněný statek Klečůvka s Veselou, jenž byl 
z prodeje panství výslovně vyňat a kam Jan Fridrich patrně i s rodinou přesídlil a žil zde 
(a také na svém domě v Olomouci) až do roku 1727, kdy zemřel. Jeho manželka Regina 
Antonie, roz.  Skrbenská z Hříště, zesnula již v roce 1715. Manželé po sobě zanechali 
poměrně početné potomstvo: pět synů a jednu dceru. Protože rod měl v té době již 
statut zchudlé šlechty, nezbývalo synům nic jiného než se dát na vojenskou  
a úřednickou dráhu. Po smrti Jana Fridricha připadl při dělení dědictví majetek synovi 
Rudolfu Matyáši z Minkvicburku. Minkvicové sídlili na Klečůvce ještě nejméně dalších 
20 let. Zmíněný Rudolf zemřel v roce 1745, ale jeho vdova Maria Emerencie zde spolu 
s šesti nezletilými dětmi ještě několik let pobývala. Definitivně rod přišel i o tento 
majetek až v roce 1755, kdy byl v rámci exekučního řízení odevzdán baronu Josefu 
Petrášovi. Tím stopa Minkviců v našem regionu definitivně končí.       Vít Němec      
 

 
 

FARNÍČEK  12/19                                                                                                                                    - 5 -  

KURZY ALFA O ZÁKLADECH KŘESŤANSTVÍ  
…aneb od poznání Boha k osobnímu vztahu s Ním…  
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prozkoumat křesťanskou víru, mít možnost zeptat se na co chce a říct, co si myslí.  
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Kurz je příležitostí pro každého, kdo chce růst ve své křesťanské víře.  
Je pohodový, nenátlakový, nenáročný, přátelský a zábavný.  
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Alfa je zadarmo, případně můžete dobrovolně přispět na pokrytí výdajů na večeři.  
Kdy a kde?  
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Níže uvedené údaje zašlete na email:  
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SVĚTEC MĚSÍCE – SVATÝ PETR CHRYSOLOG 
     
    Narodil se kolem roku 380 v Imole v severní  
    Itálii a zemřel 31. VII. po roce 451 také v Imole. 
    Roku 1729 byl prohlášen za učitele církve.   
    Významným okamžikem v Petrově životě bylo  
    zajisté jeho vysvěcení na ravennského biskupa v  
    roce 433. Důležité však bylo i všechno, co bylo s  
    tímto svěcením spojeno. V prvé řadě skutečnost, že  
    jej světil sám papež Sixtus III., muž míru po   
    schizmatických sporech a hádkách způsobených  
    Nestoriovým učením. Trvalým znamením tohoto  
    míru byla obnova Liberiovy baziliky na Eskvilinu,  
    zasvěcené Panně Marii (Santa Maria Maggiore). 
Když Petr pronášel svou první biskupskou řeč, naslouchala mu kromě papeže i Galia 
Placidia, dcera císaře Teodosia, sestra císaře Honoria a matka a regentka císaře 
Valentiniána III. Tato žena byla nejprve paní královského paláce, posléze rukojmí 
gótských vetřelců, za jednoho z nich se byla donucena provdat.  
Její gótský manžel byl však záhy zavražděn při jednom spiknutí. Vrah jejího manžela ji 
pak vyhnal a donutil ji putovat dvanáct mil v řetězech, než ji vydal její rodině.  
A konečně je tu kolem Petra i Ravenna, spojnice Východu a Západu.  
Město, které vysílá a přijímá své posly ze všech stran, ovšem téměř vždy se  
smutnými zprávami, neboť konec říše se již nezvratně blížil. 
V tomto městě a v této atmosféře vedl svou církev biskup Petr, přezdívaný lidem 
„Chrysologos“, což znamená „zlatá slova“. A nejlépe z života Petra známe právě jeho 
slova; dochovalo se nám celkem 180 jeho řečí. Přesných dat z jeho života máme velmi 
málo, zato jeho podoba jako člověka a biskupa je díky jeho spisům jasná a s ostrými 
rysy.  Díky nim jej skutečně známe, s jeho kulturou - tak vzácnou v událostech oné doby 
- a zvláště s jeho lidským přístupem a čistou vírou - tedy se „zlatými slovy“. 
Kromě toho „pro nás jeho kazatelská činnost znamená i nedocenitelnou dokumentaci 
týkající se ravennské liturgie a kultury tohoto města". Ravenna byla frekventovanou 
křižovatkou problémů i setkání. Petra sem přišel navštívit jeden z nejproslulejších 
biskupů té doby — German z Auxerre, a zde také v roce 448 zemřel. Biskup Petr stál při 
jeho smrtelném loži.  
Z Východu se s ním radí problematický a vlivný archimandrita Eutychios, neboť byl ve 
sporu s konstantinopolským patriarchou a s velkou částí kléru ohledně dvou 
přirozeností Ježíše Krista. Ravennský biskup mu odpověděl tak, že jej odkázal na 
papežovo rozhodnutí (jednalo se o Lva I.); „skrze něho (tj. papeže) blahoslavený Petr 
stále vyučuje pravdě víry ty, kteří ji hledají".  
Byl to z Petrovy strany jasný odkaz na to, jak by se měl Eutychios zachovat, nicméně 
stále v přátelském tónu a srdečně, tedy opět „zlatými slovy", která jej v Ravenně  
a v celé církvi tak proslavila. 
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DOKONČENÍ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRANY 
Přijměte i malou ochutnávku z kázání svatého Petra Chrysologa 

 
TAJEMSTVÍ VTĚLENÍ 

Když Panna počne, panna porodí a zůstane pannou, je to něco neobyčejného, 
je to zvláštní znamení; neodpovídá to normálnímu řádu, ale moci Boží; je to dílo 
Stvořitele, ne lidské přirozenosti; není to něco obvyklého, ale zcela jedinečného; je to 
něco božského, ne lidského. Narození Kristovo nenastalo přirozeným během událostí, 
ale všemohoucností Boží. Bylo to tajemství lásky, obnovení spásy lidského pokolení. 
Ten, který bez narození z nedotčené hlíny učinil člověka, svým narozením sám sebe 
učinil člověkem z nedotčeného těla; ten, který se nezdráhal k našemu stvoření použít 
hlínu, nezdráhal se ani použít tělo k našemu obnovení. A tak to, že se nalézá Stvořitel 
ve svém tvorstvu, Bůh v těle, je poctou pro tvorstvo a není nedůstojné Stvořitele. 

Člověče, proč se tak málo ceníš, když jsi tak drahý Bohu? Proč se sám tak 
zneuctíváš, když ti Bůh prokázal takovou poctu? Proč se ptáš, z čeho jsi učiněn, a 
neptáš se, k čemu? Což není celé toto obydlí světa, které vidíš, stvořeno pro tebe? Pro 
tebe se šíří světlo, aby zahnalo temnoty, pro tebe má své místo noc, pro tebe je 
odměřen den; pro tebe různě září na nebi slunce, měsíc i hvězdy; pro tebe je země plná 
krásných květů, stromů a ovoce; pro tebe je stvořeno obdivuhodné množství živočichů 
ve vzduchu, na poli i ve vodě, aby smutná osamělost nekazila radost z nového světa. 

A tvůj Stvořitel vymýšlí, co by k tvé poctě ještě přidal: Vtiskl do tebe svůj 
obraz, aby tento viditelný obraz zpřítomňoval na zemi neviditelného Tvůrce, a učinil tě 
ve věcech pozemských svým zástupcem, abys spravoval na místě Božím tak veliké 
bohatství světa. A Bůh s láskou přijal za své, co sám v tobě stvořil, a chtěl být skutečně 
viděn v člověku, v němž chtěl být předtím viděn jako v obraze; a tak se sám stal 
skutečně člověkem, jehož chtěl mít předtím sobě podobného. Narodí se tedy Kristus, 
aby porušené lidské přirozenosti svým narozením znovu dal neporušenost. Stává se 
dítětem, nechá se krmit, prožívá různá období lidského věku, aby znovu nastolil jediný 
věk dokonalý a trvalý, který on sám stvořil. Je člověkem, aby člověk už nemohl 
padnout; tomu, kterého stvořil k životu pozemskému, dává nyní nebeský život; v tom, 
jemuž vdechl ducha lidského, probouzí božského ducha. A tak celého člověka 
pozdvihuje k Bohu a nenechává v něm nic, co patří k hříchu, ke smrti, k strasti, k bolesti 
a k pozemskosti. To nám dává náš Pán Ježíš Kristus, neboť on s Otcem v jednotě Ducha 
Svatého žije a kraluje nyní i vždycky i po věčné věky věků. Amen. 

 Vybral o. Josef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Římská bazilika  
Santa Maria Maggiore 

zasvěcená  
Panně Marii Sněžné. 
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Z HISTORIE POHŘBÍVÁNÍ VE FRYŠTÁCKÉM KOSTELE (10. DÍL) 
V dnešním dílu tohoto seriálu se konečně dostáváme k závěrečnému období pobytu 
Minkviců na panství Lukov a zároveň završujeme stručné vylíčení historie rodu, který byl 
také s největší pravděpodobností stavitelem hrobky pod fryštáckým kostelem.  
  
Poté, co byly na lukovských majetcích vyřízeny věřitelské nároky vznášené potomky 
Jana z Rotálu, došlo v letech 1687–1689 také k likvidaci exekučního podílu dalších rodů, 
a to Podstatských a Ledenických, přičemž v rámci této transakce se Janu Fridrichu III. 
Minkvicovi podařilo Podstatským vyplatit (penězi získanými z půjčky) pět vesnic, které 
pak držel až do odprodeje celého panství v roce 1710.  
Jednalo se o vsi Vlčkovou, Kašavu, Trnavu, Všeminu a Neubuz. 
   Jak už jsme uvedli minule, zakoupil mladší bratr Jana  
   Fridricha Minkvice – Jan Adam Minkvic – v průběhu   
   osmdesátých let 17. století vsi Klečůvku s panským statkem a 
   také Veselou u Slušovic. Z tohoto nabytého majetku se však  
   těšil jen asi deset let, neboť již 7. května 1698 nešťastně  
   zahynul po pádu koně v Šenově u Nového Jičína. Zmíněné  
   statky pak jako pozůstalost získal jeho starší bratr Jan  
   Fridrich Minkvic a právě ony se pak staly existenční   
   základnou zdejší rodiny Minkviců na další desetiletí. 
V roce 1704 se totiž rod Rotálů začal na Minkvicovi domáhat dalších nesplacených 
dluhů vzniklých předchozími půjčkami a jejich úroky, takže Minkvic následujícího roku 
ohlásil odvolání k císaři. Rotálové si za této situace uvědomili, že by při vymáhání 
starých pohledávek z předešlého století nemuseli být úspěšní a celý spor by se opět 
mohl neúměrně protahovat. Navrhli proto Minkvicovi smírné jednání, jehož výsledkem 
byla kompromisní dohoda z 20. srpna 1710, podle níž se zříkali všech svých 
předchozích pohledávek na lukovské panství za paušální náhradu 30 000 zlatých. Ještě 
více důležitým byl fakt, že téhož dne byla rovněž uzavřena kupní smlouva na celé 
lukovské panství, podle níž je za cenu 240 000 zlatých odkoupil Jan Josef z Rotálu, pán 
na Kralicích. Kupní cena byla přitom ponížena jak o zmiňovaných 30 tisíc zlatých, tak 
také o všechny dluhy váznoucí na lukovském majetku, které přesahovaly 100 tisíc 
zlatých. Navzdory těmto skutečnostem Jan Fridrich III. Minkvic přece jen určitou část 
kupní ceny Lukova získal. Navíc mu zůstal zmíněný statek Klečůvka s Veselou, jenž byl 
z prodeje panství výslovně vyňat a kam Jan Fridrich patrně i s rodinou přesídlil a žil zde 
(a také na svém domě v Olomouci) až do roku 1727, kdy zemřel. Jeho manželka Regina 
Antonie, roz.  Skrbenská z Hříště, zesnula již v roce 1715. Manželé po sobě zanechali 
poměrně početné potomstvo: pět synů a jednu dceru. Protože rod měl v té době již 
statut zchudlé šlechty, nezbývalo synům nic jiného než se dát na vojenskou  
a úřednickou dráhu. Po smrti Jana Fridricha připadl při dělení dědictví majetek synovi 
Rudolfu Matyáši z Minkvicburku. Minkvicové sídlili na Klečůvce ještě nejméně dalších 
20 let. Zmíněný Rudolf zemřel v roce 1745, ale jeho vdova Maria Emerencie zde spolu 
s šesti nezletilými dětmi ještě několik let pobývala. Definitivně rod přišel i o tento 
majetek až v roce 1755, kdy byl v rámci exekučního řízení odevzdán baronu Josefu 
Petrášovi. Tím stopa Minkviců v našem regionu definitivně končí.       Vít Němec      
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KURZY ALFA O ZÁKLADECH KŘESŤANSTVÍ  
…aneb od poznání Boha k osobnímu vztahu s Ním…  

Lze i přes životní utrpení prožívat Boží Lásku?  
Lze mít s Bohem živý vztah?  

Kráčím do nebe širokou nebo úzkou cestou?  
Každý má otázky.  
Myslíme si, že každý, kdo přemýšlí o smyslu života, by měl dostat příležitost 
prozkoumat křesťanskou víru, mít možnost zeptat se na co chce a říct, co si myslí.  
Jak kurz probíhá?  
Kurz tvoří cyklus promluv s tématy týkajícími se základních otázek víry. Po promluvě je 
příležitost uplatnit své názory nebo zkušenosti v diskusních skupinkách.  
Komu je Alfa určená? 
Alfa je pro každého.  
Zvláště zaujme:  
• ty, jež jsou si ochotni přiznat, že se jim nedaří žít poctivě křesťanskou víru  
• ty, kdo chtějí ve své víře růst  
• ale i ty, kdo teprve víru hledají  
Musíme absolvovat celou Alfu?  
Nemusíte. Vaše účast je zcela dobrovolná a kdykoliv se můžete rozhodnout se svou 
účastí skončit.  
Co je Alfa?  
Kurz je příležitostí pro každého, kdo chce růst ve své křesťanské víře.  
Je pohodový, nenátlakový, nenáročný, přátelský a zábavný.  
Každé setkání začíná společným jídlem, které dává příležitost se s dalšími účastníky 
spřátelit.  
Naslouchejte, získávejte informace, diskutujte a objevujte. A zeptat se lze na cokoliv.  
Na Alfě nepokládáme žádnou otázku ani za příliš jednoduchou, ani za zaujatou.  
Kurzy Alfa mají požehnání našeho otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.  
Kolik Alfa stojí?  
Alfa je zadarmo, případně můžete dobrovolně přispět na pokrytí výdajů na večeři.  
Kdy a kde?  
Zveme vás na úvodní setkání v neděli 12. 1. 2020 v 18.00 hod.  
a pak každý čtvrtek ve stejný čas v budově fary ve Fryštáku. 
Jak se do kurzu Alfa přihlásit?  
Níže uvedené údaje zašlete na email:  
alfafrystak@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 604 568 285 
Jméno: 
Příjmení:  
Adresa: 
Telefon: 
Email:  
Jak jste se o Alfě dozvěděl(a)?  
Můžete (ale nemusíte) uvést svůj věk:  

Na setkání s Vámi se těší organizátoři kurzu.  
 

 

 



VOLNO 

    Zatím volno 

DOPLNITdopln  

 

- 4 -                                               FARNÍČEK 12/19  

VÁNOCE 2019 
TVORBA BETLÉMŮ V RODINĚ 
Vyzývám rodiny s dětmi k tvorbě betlémů. Mohou být součástí rodinné katecheze  
o adventu a Vánocích. V kostele v boční kapli z nich uspořádáme výstavu. Přinést je 
můžete 24. 12. před odpolední bohoslužbou nebo 25. a 26. 12. před nebo po 
bohoslužbách. Těším se na vaše krásné výtvory! 
 

ZÁJEZD NA PROHLÍDKU BETLÉMŮ 
V sobotu 11. ledna uskutečníme zájezd na prohlídku velkých rodinných betlémů do 
Třeště a Jihlavy. Tvorba těchto betlémů má už stopadesátiletou tradici. Jsou z přírodních 
materiálů a mají rozměr až na polovinu pokoje. Také navštívíme stálou expozici betlémů 
velikých rozměrů v třešťském betlémářském muzeu a největší betlém na Moravě  
v jihlavském kostele Matky Boží, kde zakončíme zájezd společnou bohoslužbou.  
Odjezd bude v 7:30 z náměstí ve Fryštáku a návrat tamtéž kolem 17:30. Děti platí 150 Kč 
a dospělí budou platit 300 Kč. Děti čeká v Třešti jedno malé a milé překvapení.  
Na zájezd se můžete zapisovat v sakristii do 5. 1.  
Platit se bude hotově v autobuse. Nepřihlásí-li se alespoň 40 osob, zájezd se nekoná. 
          

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO FARNOST 
Dospělé farníky od 20 do 80 roků zvu ke ztišení s Pannou Marií před blížícími se Vánocemi 
v sobotu 7. prosince v 9:00 na faru do sálu. V 9:00 bude první duchovní zamyšlení a po 
něm půlhodinové rozjímání v kostele. V 10:00 bude druhé zamyšlení na faře a znovu 
půlhodinové rozjímání v kostele. Pak bude od 11:00 do 12:00 příležitost ke svátosti 
smíření a po ní odchod domů.                  
      
     Na všechny se těší otec Josef a další bratři. 
 

ADVENTNÍ NABÍDKA SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 
„I kdyby se Ježíš stokrát narodil do lidských dějin, není to pro tebe k ničemu, nenarodí-li  
se ve tvém srdci“ 

Bude pro něho milé, bude-li čisté. Přijď si ho nechat očistit ve svátosti smíření.  
Čtvrtek  19. 12.  17:00 – 19:00   P. Jan Blaha 
Pátek  20. 12.  17:40 – 19:00   P. Jan Blaha  
Sobota  21. 12.  17:00 – 19:00   P. Josef Brtník 
Neděle  22. 12.  17:00 – 19:00   P. Pavel Caha 
 

BOHOSLUŽBY V ADVENTNÍ DOBĚ 
úterý a čtvrtek  (rorátní)    6:30 
středa              (pro děti)   17:00 
pátek a sobota           18:15 

 
           
 
 

o
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ANIMÁTORSKÉ AKCE PŘESNĚ PRO TEBE 
Kdo to je animátor a co dělá? 
Je to mladý člověk ve věku 15 až 26 let, který působí jako zástupce mládeže za každou 
farnost. Snaží se aktivně zapojovat do dění ve farnosti (spolča, schola, ministranti, atd.) 
a společně s dalšími animátory pořádá akce pro děti a mládež, kde se mohou farnosti 
setkat a tak se sdílet a vzájemně inspirovat. 
Pro koho jsou akce? 
Pro děti od 2. stupně ZŠ až po vysokoškoláky a pro ty, kteří se cítí mladými :)  
Akce pořádané animátory PRO TEBE 
6. 12. Mládežnická mše + filmový večer Fryšták 
25. 1. Diskotéka Hvozdná 
22. 2. Florbal Kašava 
13. 3. Mládežnická mše Želechovice 
  4. 4. Děkanátní setkání Provodov 
  8. 5. Setkání schol Lukov 
12. 6.  Mládežnická mše + závěrečný táborák Štípa 

   
Více informací o našich akcích naleznete na 

FB: Mládež Vizovického děkanátu 
Instagam: mladezvizovickehodekanatu 

E-mail: mladezvizovickehodekanatu@mail 
nástěnka v předsíni našeho kostela nebo si mě kdykoliv odchytni ;)   

 
Rád bys na nějakou akci jel, ale nemáš se tam jak dostat? 

I na tebe myslíme! Ozvi se mi na jeden z kontaktů a rádi tě vezmeme sebou! 
 

Za animátory vizovického děkanátu 
Marie Vajďáková 
Tel. 721 400 055,  

m.vajdakova@centrum.cz 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milí přátelé charitního díla, velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. 
Děkujeme, že jste při minulé sbírce vřele přijali koledníky a štědře je obdarovali. 

V NAŠEM REGIONU SE VYBRALA ČÁSTKA 2. 248. 171 KORUN, 
DÍKY KTERÉ MŮŽEME PODAT RUKU V NESNÁZI TĚM, KTEŘÍ PODPORU POTŘEBUJÍ. 

Díky výtěžku sbírky 2019 jsme realizovali např. projekty: 

 Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci (na Zlínsku) poskytnutí 
materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace 

 Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice -  klimatizace v lůžkové části 

 Invalidní vozíky, chodítka a další pomůcky 

 Kartička pomoci v nesnázi – osobní údaje a kontakty pro případ nouze seniorů 

DALŠÍ ROČNÍK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY NA ZLÍNSKU PROBĚHNE 
OD 2. DO 6. LEDNA 2020 

(Ve Fryštáku se bude koledovat od 3. do 6. ledna 2020) 
                                                        Děkujeme za Vaši štědrost, moc si jí vážíme.                          

          Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín  

ZVLÁŠTNÍ AKTIVITY V PROSINCI 2019 
 
sobota  7. 12.  9.00 až 12.00  adventní duchovní obnova 
úterý a čtvrtek   6:30   roráty   
sobota  14. 12.  11.00   bohoslužba v kostele k oslavě 150. 
      výročí narození  P. Ignáce Stuchlého 
neděle  15. 12.  18.00   setkání pastorační rady farnosti 
pondělí 16. 12.  8.30 – 11.30  návštěvy nemocných po domech 
čtvrtek - neděle  17.00 – 19.00  mimořádná příležitost ke svátosti 
 (19.-22 .12.)    smíření 
středa a čtvrtek  15.00 – 17.00  otevřený kostel k prohlídce betlémů 
 (25. a 26.12.) 
čtvrtek  26. 12.  15.30   koncert souboru PRAMENY 
neděle  29. 12.  8.00 a 10.00  Svátek Svaté rodiny – obnova  
      manželských slibů 
úterý    31. 12.  17.00   děkovná bohoslužba za uplynulý rok 
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NOVÁ KAPLE NA FRYŠTÁCKÉ SKALCE   
 
 
 
 
 

 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Olomoucký arcibiskup  
Mons. Jan Graubner  
s investorem stavby  
kaple sv. Antonína  

Antonínem Zátopkem. 
 
 

Foto: Pavel Nášel 

Nová kaple s ojedinělou 
architekturou je zasvěcena 

památce svatého  
Antonína Paduánského. 

 
Na slavnostním svěcení  
27. 11. se sešlo několik  

desítek fryštáckých 
farníků, ale i lidé  
z blízkého okolí. 



volno 

 

 

 

 

 

 

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, 
první nedělí adventní jsme začali nový církevní rok. Je to příležitost prožít 
prostřednictvím liturgického období adventu Boží působení ve prospěch nás lidí. Čtyři 
neděle adventní vyjadřují století, kdy lidstvo čekalo na slíbeného Zachránce – Mesiáše 
– Spasitele. I my každý rok očekáváme, že se Ježíš znovu narodí. Nejen v kostele, při 
půlnoční bohoslužbě za zpěvu koled, ale že se znovu narodí v našich srdcích a rodinách. 
Abychom se na to lépe soustředili, máme doma adventní věnce, kalendáře, brožurku 
Průvodce adventem a mnoho dalšího. Je to zcela mimořádná příležitost, která se 
opakuje jedenkrát za rok. Příležitost ke dvěma skutečnostem:  
K oživení nebo k započetí společné MODLITBY v rodinách a k NAVŠTÍVENÍ. 
 Pro křesťanský život a zvláště pro výchovu dětí ve víře, je společná modlitba 
zcela nezbytná. Mnoho lidí se společně modlit neumí nebo se stydí, protože to nikdy 
nedělali. V adventu je to velmi jednoduché. V určenou dobu se sejděte u adventního 
věnce, zapalte příslušný počet svící a pomodlete se třeba modlitbu ANDĚL PÁNĚ, která 
krásně vyjadřuje adventní a vánoční událost. Můžete si zazpívat “Ejhle Hospodin 
přijde,” případně přečíst kousek z Průvodce adventem. 
 Druhá věc je NAVŠTÍVENÍ. Připomínám, že archanděl Gabriel navštívil Pannu 
Marii, Maria navštívila Alžbětu, Bůh navštívil nás lidi. Advent a doba vánoční je 
příležitost k navštívení. Můžeme navštívit nejen kostel, ale také lidi, které to potěší. 
Může to být někdo z příbuzných, koho jsme dlouho neviděli, může to být někdo známý, 
kdo je třeba osamělý, mohou to být přátelé, u kterých jsme dlouho nebyli, může to být 
někdo cizí, ke kterému se dostaneme prostřednictvím různých iniciativ, které se kolem 
vánoc organizují. Může to být ale i navštívení ve vlastní rodině. Pokud si stále 
“přezaměstnaný” rodič najde hodinu času se svým dítětem (dětmi), může to být také 
krásné a požehnané navštívení. Jsou to tedy dvě konkrétní věci – MODLITBA a 
NAVŠTÍVENÍ. 
 A ještě něco z evangelia 4. neděle adventní.  
To, co máme podle příkladu Marie, Josefa a Ježíše říkat Bohu, je NAŠE ANO! 
 “Neboj se k sobě vzít svou manželku Marii” řekl Bůh skrze anděla Josefovi. 
Velikost tohoto svatého muže byla v tom, že Boha poslechl, jako ostatně vždy. My 
víme, že naše spása přišla skrze dvojí “ano”, Mariino a Ježíšovo, které můžeme vnímat 
jako protipól dvojího “ne”, vyslovené Adamem a Evou v ráji. Po Marii a Josefovi jsme 
vyzýváni i my, abychom Bohu řekli své “ano”. Podřídit svou vůli Boží vůli, jeho lásce 
konkrétně projevované v našem životě je vlastně to nejdůležitější, co v životě děláme. 
 Milé sestry a bratři, k tomu potřebnou pokoru a vytrvalost sobě i vám 
vyprošuji a Boží požehnání připojuji. 
 
                 
                 
                                                                            Pokojný advent a krásné Vánoce vám přeje 
                        o. Josef 
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                                                                KALENDÁRIUM PROSINEC 2019 
  1.12. 1.neděle adventní 
  6.12. Památka svatého Mikuláše   
  7.12. Památka svatého Ambrože  
  8.12. 2.neděle adventní 
13.12. Památka svaté Lucie 
14.12. Památka svatého Jana od Kříže 
15.12. 3.neděle adventní 
22.12. 4.neděle adventní 
24.12. Štědrý den 
25.12. Boží hod vánoční 
26.12. Svátek svatého Štěpána 
27.12. Svátek svatého Jana, apoštola 
28.12. Svátek svatých Mláďátek 
29.12. Svátek svaté Rodiny 
31.12. Silvestr – konec občanského roku 
 

MLÁDEŽNICKÁ MŠE S FILMOVÝM VEČEREM 
6. 12. 2019 od 18 hodin se uskuteční v naší farnosti mládežnická mše. Celá akce se 
bude mimořádně odehrávat v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Od 17:30 bude 
možnost sv. zpovědi a v 18:00 začneme mší svatou v místní kapli. Poté bude následovat 
prohlídka domu a již zmíněný filmový večer. Na všechny se těší animátoři vizovického 
děkanátu společně s kaplanem P. Pavlem Martinkou 

PROSINCOVÉ SPOLČO 
Zveme všechny na první letošní mládežnické spolčo. Uskuteční se 7. 12. 2019  
od 19 hodin na faře. Jelikož přípravy na Vánoce budou v plném proudu, i toto spolčo už 
bude v duchu Vánoc. Jídlo i pití zajištěno!  
Sebou si přineste především dobrou náladu.                             Na všechny se moc těšíme. 

Marie Vajďáková 
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DOPLŇOVAČKA NA PROSINEC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TAJENKA: VÁNOCE SE BLÍŽÍ…VIZ TAJENKA  
 
1. Výrobce piva, 2. Vepři, 3. Spodní část místnosti, 4. Husopaska, 5. Opak 
levice, 6. Změna, 7. Skupina závodníků na kolech, 8. Opak nadjezdu, 9. Čas 
oběda, 10. Směniti za peníze, 11. Malý vodní tok, 12. Stanoviště lodí, 13. Druh 
zbraně, 14. Používat pilník, 15. Dostaviti se na schůzku (pěšky) 16. Plocha na 
obdělávání, 17. Polekat 
 

Tajenka z minula – Mějme rádi svou…republiku 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Připravil: František Záloha 

FARNÍČEK – ZPRAVODAJ FARNOSTI SV. MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU 

Redakční rada: P. Josef Brtník, Mgr. Pavel Nášel 

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 30. 11. 2019 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 
17. ROČNÍK - PROSINEC 2019 - ČÍSLO 188 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ARCIBISKUP JAN GRAUBNER POSVĚTIL NOVOU  

KAPLI SV. ANTONÍNA NA FRYŠTÁCKÉ SKALCE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

P P P P P P P P P P P P P P P P P 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

V životě muže jsou čtyři období: 
 

období, kdy věří na Mikuláše, 
období, kdy nevěří na Mikuláše, 

období, kdy dělají Mikuláše, 
období, kdy vypadají jako Mikuláš. 

mailto:farnicek@post.cz

