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Prožíváme hezkou vánoční dobu. Během tohoto liturgického údobí se


setkáváme s různými postavami Starého i Nového Zákona. Adventní dobu
 Jan Křtitel, jehož osobnost je spjata také se Svátkem Křtu Páně, který
zahajuje

zakončuje
vánoční dobu.

Pro východní křesťany jsou však velmi důležité postavy ze Slavnosti

Zjevení Páně. Mágové z východu se přišli poklonit Spasiteli jako zástupci

všech pohanských národů. V naší tradici jim říkáme tři králové – asi podle

darů, které přinesli Králi králů. Jsou to obdivuhodné postavy, které nám jdou

příkladem.
Nevíme jak dlouhé bylo jejich putování, víme ale, že je k Ježíši

dovedla
„hvězda.“

 Můžeme obdivovat jejich odvahu a vytrvalost. Můžeme je však
jakýmsi
 způsobem i následovat. Vždyť náš život se podobá jejich putování.
Nás nevede
hvězda na obloze, ale vede nás sám Ježíš, Boží Syn, pokud mu to

dovolíme.
Určitě se může stát i každému z nás to, co se stálo oněm mágům.

Ztratíme
jas
„Hvězdy“. Tehdy je třeba pokorně hledat a ptát se těch, kteří by

o Něm mohli něco vědět. Přeji vám všem, aby Pán Ježíš prozářil svým učením
každý den vašeho života. Pokud se nám stane, že Jeho světlo nevnímáme,
buďme pokorní a hledejme jako oni. Hodně trpělivosti v následování našeho
Pána a vše dobré do celého příštího roku přeje a k tomu žehná
otec Emil
















Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku vás srdečně zve na 11. ledna 2003 od 1930 hod.

v sále DISu. K tanci hraje hudební skupina LARGO. Doprovodný program má

taneční škola DOMINO.
 55,- Kč
Vstupné
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé
Rezervace na telefonním čísle: 577 911 065, e-mailem: disfryst@volny.cz
nebo osobně v DISu.




Tak tu máme nový rok 2003 a s ním i další číslo farního zpravodaje.
Alespoň několika fotografiemi se však ještě vrátíme k nedávno
skončeným Vánocům – a setkání dětí u Jesliček. Najdete zde také
informace o křesťanském Radiu Proglas.
Rád bych se ještě vrátil k našemu prvnímu číslu. Původních 200
kusů totiž nestačilo a tak jsme museli „dotisknout“ dalších 50. To nás
samozřejmě těší, protože vidíme, že máte o časopis zájem. Toto číslo již
proto vychází v nákladu 250 kusů.
O trochu míň radostnější je, že se nám vůbec nikdo neozval…
Schránka vzadu v kostele, kterou jsme pro tento účel zřídili, totiž zela
prázdnotou – pominu-li vaše finanční příspěvky, za které srdečné Pán
Bůh zaplať – ty ale můžete házet přímo do kasičky v kostele. Také naše
internetová adresa farnicek@post.cz zůstala prázdná. A tak si to
v redakci vysvětlujeme dvěma možnými důvody – buď jsme tak dobří,
že žádné připomínky nejsou potřeba a nebo se vám do tohoto nechce a
možná vás to ani nezajímá…
Proto si ještě jednou dovolím poprosit vás o spolupráci.
Jedině z vašich požadavků a připomínek se totiž můžeme poučit a dělat
„ Farníček“ tak, aby se vám opravdu líbil… a to bych si přál i do
nového roku…
Vám všem přejeme hodně zdraví a Božího požehnání po celý rok…

Pavel Nášel

Radio Proglas
Barvičova 85, 602 00 Brno
www.proglas.cz radio@proglas.cz

Radio Proglas je zatím jedinou křesťanskou rozhlasovou stanicí v ČR, která své
vysílání zahájila koncem roku 1995. Proglas v současné době svým vysíláním pokrývá
celou Moravu a také značnou část Čech ze šesti vysílačů. U nás ve Fryštáku jej můžete
naladit na těchto VKV frekvencích:
90,6 MHz - vysílač Svatý Hostýn (převážně Dolní Ves a Vylanta)
93,3 MHz - vysílač Praděd
Proglas můžete poslouchat také přes satelitní vysílaní – satelit Eurobird I. nebo
prostřednictvím internetu na adrese live.atlas.cz/proglas.asp
Provoz rádia je financován výhradně z darů a dobrovolných příspěvků posluchačů.
Příznivci a posluchači rádia se sdružují do tzv. Klubu přátel Radia Proglas. Členem
klubu se stanou na základě vyplnění přihlášky a své rádio mohou podporovat
nejrůznějšími formami (modlitba, finanční příspěvky, „kaprovská“ a „sumcovská“
služba - tj. distribuce zpravodajů a technická pomoc, soustřeďování a odesílání
hromadných darů). V naší farnosti má Klub přátel Radia Proglas 35 členů, kteří jsou
pravidelně informováni o dění v rádiu prostřednictvím Zpravodaje radia Proglas.
Jednou za rok se posluchači scházejí na pouti Radia Proglas na Sv. Hostýně, na
různých místech republiky se pořádají tradiční plesy rádia a několikrát ročně mohou
při „Dnu otevřených dveří“ zavítat mezi své moderátory přímo do sídla Proglasu na
Barvičově ulici v Brně.
Programová skladba vysílání Radia Proglas je uspořádána a sestavena tak, aby
zahrnovala co nejširší okruh věkových skupin posluchačů. Protože se jedná o
křesťanské rádio, nechybí tu samozřejmě každodenní mše sv. nebo svatý růženec,
modlitby během dne (např. Anděl Páně), různá duchovní zamyšlení, rozjímání nad
Písmem Sv., večerní chvály atd. Proglas mimoto nabízí hudbu pro všechny věkové
kategorie, od hudby vážné až po skladby současných moderních interpretů a skupin.
Součástí vysílání je např. zpravodajství, dále pak diskusní pořady, rozhovory
z různými hosty, pořady nekatolických církví (pravoslavní atd.) nebo vysílání z dalších
studií rádia, která mají svá sídla na různých místech republiky (např. Praha, Olomouc.
Ostrava atd.). Posluchačům je dán prostor k živému vstupu do vysílání během pořadu
Vzkazy. Na své si přijdou také děti, pro které je tu například telefonická soutěž
Proglaso, pořad pro nejmenší Barvínek nebo pravidelná každodenní pohádka.
Soustředěné dary posluchačů se z Fryštáku odesílají pravidelně každý poslední týden
v měsíci (úspora poštovného). Pošta z Proglasu pro fryštácké posluchače přichází ve
společné zásilce přes zlínského „kapra.“
Jakákoliv podpora tohoto jediného křesťanského rádia v České republice je velmi
důležitá pro jeho další existenci. Proglas musí v pravidelných intervalech obhajovat
svou činnost při výběrovém řízení na udělení licence pro vysílání v konkurenci řady
komerčních rádií, které získávají prostředky na své provozní náklady z vysílání
reklam.

Sdružení Česká katolická charita v Praze je pořadatelem veřejné sbírky, která byla
povolena Ministerstvem vnitra.
Charita se touto sbírkou snaží cílevědomě formovat veřejné mínění ve prospěch
sociálně slabých a trpících.
V roce 2003 je obecným účelem Tříkrálové sbírky pomoc rodinám a
lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
V době Slavnosti Zjevení Páně – Tří králů – budou chodit do domácností, institucí i po
ulicích měst a obcí celé České republiky skupinky Tří králů s koledou a budou vybírat
do kasiček příspěvky od občanů.
Ve Fryštáku budou koledníci chodit od pátku 3. ledna do pondělí 6. ledna (podle
svých možností).
Dárci, kteří budou potřebovat potvrzení o výši daru mohou využít také složenky, které
budou rovněž k dispozici.
Každá skupinka má svého vedoucího staršího 18-ti let.
Ten se může prokázat legitimací s razítkem Arcibiskupské charity Olomouc (ACHO)
se svým jménem a s číslem občanského průkazu.
Fryštáckou sbírku bude zajišťovat 5 skupinek koledníků:
1. vede Jana Jasenská
2. vede Jan Görig
3. vede Martin Němec
4. vede Michal Vaňhara
5. vede Jana Skaličková
V loňském roce bylo u nás vybráno celkem 31. 066 korun.
Celá částka byla odeslána na ACHO a byla věnována na dobudování hospice na
Svatém Kopečku u Olomouce a ve Valašském Meziříčí.
Výnos letošní sbírky by měl být ponechán na nouzovém fondu ACHO.
Z toho pak bude možno v průběhu celého roku žádat o poskytnutí finanční částky pro
krizové situace rodin i samotných občanů.
Kéž je srdce každého v tyto dny plné lásky a lidská ruka plná darů
ať je ochotna pomáhat svým bližním.
Ať radost naplní srdce nejen obdarovaných, ale i dárců.
Kéž Bůh naplní vaše srdce pokojem a kéž vám v nadcházejícím roce žehná.
Farní charita

Na Hod Boží Vánoční jsme se sešli v kostele u Jesliček strávili
jsme společně příjemnou hodinku, kterou vyplnily naše děti
svými vystoupeními (přišly i děti z Hrádku a Fryštáček). Jak je
vidět z fotografií, nálada byla dobrá a věříme, že jsme i vám
alespoň trošku zpříjemnili atmosféru letošních Vánoc.
Doufáme, že i příští rok se znovu sejdeme ještě v hojnějším
počtu.
Foto: František Kočenda
-pn-
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KOLEDA
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupa a učitele církve
2. neděle po Narození Páně
Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
Svátek křtu Páně – končí vánoční
doba
Památka sv. Antonína, opata
Památka P. Marie – Matky jednoty
křesťanů
2. neděle v mezidobí
Památka sv. Anežky, panny a
mučenice
Svátek sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
3. neděle v mezidobí
Památka sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve
Slavnost sv. Jana Boska, kněze
Svátek Uvedení Páně do chrámu

Od 18. do 25. Ledna probíhá týden modliteb
za jednotu křesťanů



Na sv. Štěpána některé z vás
navštívili koledníci s hudebními
nástroji a spoustou koled, aby
vám udělali radost a zpříjemnili
vám vánoční svátky.
Letos
to
bylo
fryštácké
společenství mládeže v čele
s P.Františkem Bezděkem.
Peníze, které jsme při koledování
dostali (1448 Kč), jsme se
rozhodli poslat na konto nového
Hospice na Svatém Kopečku u
Olomouce.
Upřímné Pan Bůh zaplať vám
všem.
Společenství mládeže
**********
TÝDEN S AMERIČANY


Jedinečnou příležitost, jak se
zdokonalit ve znalosti angličtiny
a poznat život v Americe, nabízí
program Týden s Američany pro
rodiče s dětmi.





Ekonomika
Příjmy celkem
Sbírky a dary
Příspěvek města

1 334 000,.934 000,400 000,-

Vydání celkem
Provoz kostela
Odeslané peníze
Oprava fary

1 269 000,160 000,118 000,991 000,-

Zůstatek

65 000,-

Statistika
Křty
Svatby
Pohřby
Pomazání nemocných
Prvních svatých přijímání

38
9
29
85
23

Akci pořádá o jarních
prázdninách Občanské
sdružení Unie Kompas od
2. – 9. února v Domě Ignáce
Stuchlého ve Fryštáku.
Zájemci o Týden s Američany se
mohou přihlásit do 10. ledna
2003 na kontaktní adrese Unie
Kompas ve Zlíně nebo na
telefonu 577 011 946.





Vtípky:
 V jednom ostravském kostele začal ministrovat kluk, který navštěvoval
dramatický kroužek. Jednou bylo čtení ze Starého Zákona, kde se popisoval boj
Izraelitů proti Amalečanům. Ministrant se při čtení velmi rozpálil a četl: „Když
Mojžíšovi ruce klesaly, Američané vyhrávali, když se Mojžíšovy ruce zvedaly,
Američané prohrávali.“
S
 Maminka pošle svého syna na faru s buchtami. Pozorně mu vysvětluje:
„Zazvoníš, a když pan farář otevře, tak hezky řekneš: Chvála Kristu.“ Chlapeček
si to celou cestu opakuje, aby to nezapomněl. Zazvoní, ale dveře otevře
hospodyně. Chlapeček vyhrkne: „Zdrávas královno...“
 Ptá se kněz v náboženství: „Co udělali Židé, když vyšli z Rudého moře?“
„Museli se osušit, pane faráři!“
 Pan farář jel večer na kole bez světla. I když ještě nebyla tma, zastavil ho
policista. „Za to, že jedete na neosvětleném kole zaplatíte pokutu 100 korun.“
„Ale mně se nemůže nic stát. Se mnou je anděl strážný.“ „Jo tak vy jedete dva?!
Tak to bude za dvě stovky!“

Najdeš všech 10 rozdílů?
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