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Perličky z naší farnosti: 
 

 Děti v náboţenství hrály s paní katechetkou scénku „Klanění Mudrců.“ Kdyţ 

měli znalci Písma přečíst větu: „A ty, Betléme v zemi judské,“ ozvalo se: „A 

ty, Betléme v zemi ruské!“ 
 

 Otec Emil v hodině náboţenství: „Jak to, ţe to nevíte?“ 

 Ţáček: „Otče! My toho umíme tolik, ţe nevíme, co máme povídat!“ 
 

 Ne vţdy se ale pletou jazýčky jenom dětem. Paní katechetka se chtěla zeptat 

dětí, jestli je má Pán Jeţíš rád. Místo toho se však zeptala: „Děti, kdo mě má 

rád?“ Načeš se děti začaly  přes sebe překřikovat: „Já, já, já!“ 
 

Vymalovánka: 
 

 

Neznámý malíř kdysi dávno vytvořil 

krásný obraz. Ne kaţdý se však mohl 

potěšit jeho krásou, protoţe mnoho lidí 

vidělo pouze čáry, ale ţádný obraz. A co 

vy? Odhalíte tajemství obrazu? 
 

(kdyţ se vám to nepodaří, v dolním rohu je 

nápověda) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 FRYŠTÁCKÝ FARNÍČEK – zpravodaj farnosti sv. Mikuláše ve Fryštáku 

Vychází 1x měsíčně 
Redakční rada: P. Emil Matušů, Alena Horáková, Vít Němec, Pavel Osoha ml.  

Mgr. Pavel Nášel.  

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

E-mail: farnicek@post.cz 
 

Určeno pro vnitřní potřebu                                                  Vyšlo 1.3. 2003 v nákladu 250 

ks 

 

Pane, ze srdce lituji svých hříchů. 

Chci začít znovu - chci Tě následovat. 

Prosím, pomoz mi v tom. 
 























































 

 

 

Po třech číslech jsme konečně v redakci 

zaznamenali odezvu na náš Farníček a 

protoţe je první, rádi se o ni podělíme 

s vámi… 


Milý Farníčku, 

váš časopis se nám moc líbí a je velmi 

zajímavý. 

Naše připomínky: 

 Rády bychom, aby v tomto časopise byla 

alespoň jedna křížovka - třeba o ceny. 

 Nějaké rozhovory. 

 Alespoň jeden příběh na pokračování. 

 Nějaké zajímavé nápady - např. výroba 

zajímavých věcí všeho druhu. 
 

Jinak je to velmi dobrý nápad (založení 

toho časopisu) 

Kateřina a Veronika 

 

Milá Kateřino a Veroniko 
 

Jsme rádi, ţe se vám Farníček líbí. 

Doufáme, ţe uţ minulé, únorové číslo 

splnilo alespoň část vašich přání - kříţovka 

na poslední straně (byť nebyla o ceny), 

Historie farnosti na pokračování či krátký 

rozhovor s arcibiskupem Graubnerem o P. 

Ignáci Stuchlém. 

Vzhledem k tomu, ţe zaměření Farníčku je 

ale spíše duchovní, budeme se i nadále 

snaţit přinášet spíše články a informace 

tohoto druhu. 

Třeba ale napadne i vás něco konkrétního, 

čím byste chtěli náš farní zpravodaj zlepšit 

a zkvalitnit. 

Uţ se na to moc těšíme. 

Vaše redakce 

 

Věříme, ţe v příštím měsíci bude těch, kteří 

nám napíší své připomínky, mnohem více. 

Děkujeme také všem, kteří v tomto měsíci 

přispěli do Farníčku nějakým článkem a 

prosíme ty, kteří mají zprávy o nějakých 

zajímavých akcích, ať to rovněţ napíší a 

vhodí do schránky v kostele. 

 

 

 

 
 

Tento týden opět začne popeleční středou postní doba. Během středeční 

liturgie si necháme na hlavu sypat popel. Slyšíme slova „Čiňte pokání a 

věřte   evangeliu“   anebo   „Pamatuj   člověče,  ţe  prach  jsi  a  v  prach  se   

obrátíš.“ Tato slova nám připomínají skutečnost, na kterou vţdy nemyslíme,  

ţe bez Boha  nejsme  nic.  Španělský spisovatel  J. Leclerq říká:  „Z velikosti  

člověka bez Boha z nás zůstane jedině hrstka prachu, která je podobná právě tomu popelu, 

kterým si necháme označit naše čelo o popeleční středě“. 

Bůh chce, abychom se odtrhli od pozemských věcí a obrátili si k Němu. Chce, abychom 

odloţili své hříchy a abychom se obrátili ke zdroji Ţivota a radosti. „Sám Jeţíš Kristus je 

největším darem celé postní doby. On sám se nám zjevuje v podivuhodné prostotě 

evangelia.“ (Jan Pavel II.)

Běţnými prostředky postní doby jsou půst, modlitba a almuţna. Smyslem našeho snaţení je 

dostat se do větší blízkosti k Bohu, ať uţ se budeme snaţit něco si odříci či být ochotní 

podělit se s druhým člověkem, ale také věnovat větší čas činnosti, které říkáme modlitba. Je 

to podivuhodná činnost, kterou neznají nevěřící lidé, ale kterou – to si musíme pokorně 

přiznat – ani my věřící nedokáţeme vţdy opravdově naplnit. Hodně úsilí o smysluplné 

proţití postní doby všem farníkům přeje a k tomu ţehná 

Otec Emil 

                          

otec Emil. 

 

 

 





   

2.3. 8. neděle v mezidobí 

5.3. Popeleční středa (přísný půst) 

9.3. 1. neděle postní 

16.3. 2. neděle postní 

19.3. Slavnost sv. Josefa, snoubence 

panny Marie 

23.3. 3. neděle postní 

25.3. Slavnost Zvěstování Páně 

30.3. 4. neděle postní 

6.4. 5. neděle postní 






KŘÍŽOVÉ CESTY 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kříţové cesty budou kaţdý pátek v 

17
45

 a neděli v 15
00

. 
 

********** 

INZERÁT 
 

T. S. Archa Rajnochovice hledá 

šikovné, ochotné a nadšené lidi, kteří 

jsou práceschopní jak rukama, tak 

hlavou i duší. Jde o delší pobyt neţ je 

víkend či měsíc. Máte-li zájem, nebo o 

někom takovém víte, obracejte se na 

centrum mládeţe Přístav Rajnochovice. 
 


 

14.-16.3. 2003 Školení pro hlavní vedoucí táborů 

 Bude se konat v Olomouci. Školení bude obsahovat povinné 

oblasti programové a organizační přípravy tábora, pravidla 

bezpečnosti a ochrany práce, základy zdravovědy, hygieny, 

ekonomiky, psychologie, pedagogiky a další. 
 

28.-30.3. 2003 Dobrý tábor, to je dřina II. 

 Duchovní život na táboře (p. Jaroslav Vracovský, SDB) 

 Dramatika na táborech (s. Markéta Hanáková, FMA) 

 Výroba a zacházení s loutkami (Iva Knotková) 

 O emocích a práci s psychikou (mgr. Marie Cieszlar) 
 

12.4. 2003 Diecézní setkání mládeže na sv. Kopečku u Olomouce 

 Pro mládež od 14 let. Je nutné přihlásit se do 15.3. 2003. 

 

Podrobnější informace poskytne Gabriela Jasenská (telefonní číslo 577 912 356). 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TAIZÉ – CO TO JE ? 
 

Taizé, malá vesnička na jihu Francie a poutní místo. To bylo všechno co jsme 

věděly. Ale jo, zkusíme to a pojedeme. Risk je zisk a v našem případě víc než 

pravda. Do Taizé přijíždí různí lidé, z různých zemí, různých náboženství a všichni 

se zde dokáží sjednotit. 

A co se tam vůbec děje? Lehká odpověď! Přemýšlíte a meditujete. I když  jste zde 

s kamarády a přáteli,  přijeli jste tu hlavně kvůli sobě a je jen na vás, abyste si 

vybrali, co chcete opravdu dělat a co zde za celý pobyt prožít. 

Při společných modlitbách se zpívá a je také čas na osobní „pokec“ s Bohem          

(v tichu). Není to vážně nic těžkého, jen se musí chtít. Ale tady je Něco tak silného, 

že víte, co máte dělat a zkrátka to jde samo. No a ve skupinkách při tzv. Biblických 

hodinách, jaké tam to bylo? V každé skupince asi osm až patnáct členů, samozřejmě 

všichni promíchaní s lidmi různých národností. Tady jsme probírali úryvky z bible a 

řešení otázek, na které každý z nás našel odpověď. Dokážete se svěřit a ti kolem vás 

to přijmou. To je Taizé - pouť důvěry. 

No, abychom nezapomněly, taky se zde pracovalo, ale vážně žádná dřina - asi jen 

půl hodiny každý den. Dělali jsme zde, co bylo zrovna potřeba. A jestli myslíte, že 

jsme drželi hladovku, tak máte smůlu. Jídlo bylo pětkrát denně a chutnalo nám. 

Zažijete také spoustu legrace a pochopíte, že nejste sami a ti kolem vás jsou skoro 

takoví jako vy. Mají problémy, zažívají radosti a hledají stále odpovědi.  
 

A CO NÁS NA TAIZÉ TAK ZAUJALO? 
 

 svěřovat se druhým 

 důvěra 

 otevřenost 

 nacházení nových kamarádů 

 navazování přátelství  

 objevování sama sebe 

 ztišení  

 snaha se sdílet 

 boření bariér 

kostel v Taizé 
 

 

A jak jsme odjížděly domů? S naplněnou duší 

a se slzami v očích. Tentokrát ví Bůh, proč!? 
 

DO TAIZÉ JEĎ, JEĎ, JEĎ a jistě nepřijedeš sám, bude s tebou ON! 
 

Jitka Vaňharová a Gabriela Jasenská 

 

 
 

 

 

  
Letošní tradiční únorový Disácký karneval, se nesl v duchu známých televizních postaviček 

Teletubbies, mezi kterými bylo dokonce vidět i některé známé tváře - například teletubbisáka Františka 
a jiné. Ani letos nechyběly v karnevalovém reji masky princezen, princů, čarodějnic, čarodějů (Harry 

Potterů) a dalších pohádkových postaviček a jak je vidět z fotek, všichni se po celé nedělní odpoledne 

v DISu náramně bavili. A prý už se nemůžou dočkat dalšího karnevalu, který bude bohužel až za rok… 
 

 Foto: František Kočenda -pn- 

 



 

 
 

Jak jste jistě mnozí zaregistrovali, na začátku února (1. – 8. 2.) proběhla v našem 

kostele první fáze opravy varhan. Tato akce byla plánovaná již delší dobu a naše 

varhany vzhledem k velké citlivosti a časté poruchovosti tzv. pneumatického 

systému, který byl při výstavbě tohoto nástroje roku 1931 použit, tuto opravu 

nezbytně potřebovaly (pneumatická traktura je založená na systému vzduchových 

trubiček, zatímco např. mechanická traktura využívá systému táhel). 

Opravu prováděl pan Václav Landr ml. z Prahy, který je profesionálním opravářem 

 

 

 Z dějin naší farnosti 
 
 

 

KOSTEL 
 

Po požáru v roce 1841, o 

kterém bylo pojednáno 

v minulém čísle, nechal hrabě 

Josef Seilern, který byl 

patronem fryštáckého kostela, 

pokrýt střechu i věž břidlicí 

(dříve byl kostel kryt 

vlašským šindelem). Dále 

nechal opravit celý vnitřek i 

zevnějšek chrámu a kostelu 

daroval také velké množství 

nového vybavení včetně 

varhan  (staré  zřejmě  shořely  

při požáru). O tomto novém vybavení se dočtete později. V neposlední řadě byla postavena 

na dnešním místě nová sakristie (dříve byla za oltářem). Dá se říci, že od roku 1847, kdy byly 

dokončeny opravné a rozšiřovací práce, získal kostel takovou podobu, v jaké jej známe dnes. 

Nyní se podíváme na obecný popis budovy. Fryštácký kostel je postavený v barokním slohu. 

Celá stavba není stejně stará. Chrámová loď je rozdělena na původní část a novou přístavbu 

z roku 1820. Starší část kostela, pocházející asi ze 16. století zahrnuje presbytář a prostor pro 

věřící až po 4., respektive po  11. zastavení křížové cesty, včetně bočních oltářů sv. Václava a 

sv. Jana Nepomuckého. Celá tato část je široká 9,6 metrů. Nová přístavba má šířku 13,6 

metrů a zahrnuje zbytek chrámové lodi včetně kůru a věže. Chrámová klenba je rozdělena 

deseti pásy širokými 60 cm, které se opírají o pilíře, jejichž šířka je 105 či 117 cm. Výška 

pilířů je pět metrů a samotná klenba je vysoká osm metrů. Chrámová loď má celkem šest 

vchodů - tři v průčelí kostela a tři v presbytáři. Dnes se však používají pouze dva. 

Vít Němec 

 

varhan  s  desetiletou  praxí  ve  Vídni,  kde  opravoval  varhany  v  mnoha  tamních 

kostelech (o praxi v Čechách nemluvě). Druhým opravářem byl organolog 

Královehradecké diecéze, což je biskupstvím pověřený odborník, který má na 

starosti varhany v diecézi (křestním jménem Ondřej, na příjmení si otec Emil 

nemohl vzpomenout).  

A nyní pár základních informací k našim varhanám: Autorem nástroje je firma Jan 

Tuček Kutná Hora (za komunistů Organa Kutná Hora), která jej v našem kostele 

postavila a uvedla do provozu v roce 1931. Větší opravu (přeladění a oprava 

vzdušnic) prodělaly varhany roku 1951 a generální rekonstrukce a modernizace 

proběhla v roce 1977, kdy byly varhany rozšířeny o 4 rejstříky, hrací stůl byl 

přemístěn ze středu na boční stranu kůru, nástroj byl opraven a vyladěn. Obě tyto 

akce prováděla Organa Kutná Hora. Fryštácké varhany jsou dvoumanuálové - tj. 

mají dvě klaviatury. Jedna (první manuál) je pro doprovod lidového zpěvu a druhá 

(druhý manuál) pro mezihry. Varhany mají celkem 26 rejstříků (původně jich měly 

jen 20 a dva byly dodatečně přidány) a 1788 píšťal. Největší píšťala je vysoká 4,5 m 

a nejmenší měří 1 cm. 

Opraváři se zaměřili především na odstranění největších a nejakutnějších závad. 

Předně byla zlikvidována řada vzduchových úniků, které zapříčiňovaly snížení tlaku 

ve varhanách, což mělo za následek nefunkčnost některých rejstříků. Po odstranění 

této závady mohli opraváři odebrat přebytečnou zátěž na měchu (která dříve 

zvyšovala tlak ve varhanách a tím vyrovnávala úniky vzduchu, což ale mělo za 

následek zhoršenou kvalitu zvuku) a uzavřít vzduchový ventil na měchu, čímž byla 

nejen několikanásobně snížena hlučnost při chodu varhan, ale především byl značně 

zlepšen jejich zvuk. Další opravy se týkaly především hracího stolu. Byl opraven 

vnitřní systém spouštění rejstříků tak, aby všechny spolehlivě fungovaly, dále bylo 

odstraněno samovolné hraní některých tónů ve druhém manuálu a také bylo 

opraveno vadné zapínání některých rejstříků, které způsobovalo jejich špatnou 

ovladatelnost a někdy i samovolné spouštění. Opraven byl i spojkový systém u 

obou manuálů, jehož poruchy se projevovaly tím, že při hře bylo někdy slyšet i ty 

rejstříky, které nebyly zapnuty. Byla provedena regulace vzduchu ve varhanách, 

aby měl nástroj co nejkvalitnější zvuk. Poslední den oprav se opraváři zaměřili na 

částečné doladění píšťal, především extrémně rozladěných, a také na zprovoznění 

píšťal špatně znějících nebo neznějících vůbec. Mimo všechny tyto opravy byla 

provedena celá další řada kontrol, udržovacích a čistících prací. 

Vít Němec 
 

   

 

 
Pravděpodobně nejstarší fotografie fryštáckého kostela. Pochází z 

roku 1868 a pohled je na jihovýchodní stranu fryštáckého náměstí. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     
       

Mnozí z vás se s tímto termínem už setkali a ve spojitosti s tím určitě i zjistili o co 

se jedná. Přesto si myslím, že psát tento článek má smysl, třeba pro ty, co nic o této 

aktivitě nevědí nebo proto, aby těm co něco ví, přinesl nové poznatky. 

A co DISklub je? Především možnost pro starší děti a mladé lidi setkávat se 

v prostorách Domu Ignáce Stuchlého. Jistě už jste někdy potkali skupinku mladých 

lidí posedávajících na nějakém  pro ně vhodném místečku, zabraných do diskuse 

nebo jen tak kouřících a vychutnávajících si společné chvíle. Při pohledu na ně snad 

každému vyvstane na mysli něco o flákající se nevychované mládeži. Určitě na tom 

bude část pravdy, alespoň u některých jedinců. Vraťme se však do doby, kdy nám 

bylo stejně jako jim. Myslím, že pro každého z nás bylo velmi důležité mít místo 

mezi svými vrstevníky a scházet se s nimi. A nemuselo to ani být  kvůli nějaké 

konkrétní činnosti, ale prostě jenom tak se s nimi setkat a být mezi svými, protože 

v tom to věku nám nikdo nerozuměl. Samozřejmě, že pro takovéto setkávání se 

mladých lidí je důležité místo, které berou jako své. 

Právě o toto jde v DISklubu – poskytnou prostor pro mládež a aby ho přijala za 

svůj. Dalším důležitým momentem je vytvoření nabídky na využití zde tráveného 

času. Je dána možnost využití stolního fotbalu, kulečníku, šipek, stolního tenisu, 

hřiště, lezecké stěny. Před necelým měsícem se za finanční pomoci města Fryštáku 

podařilo vybudovat pouze pro tyto účely určenou klubovnu.  

Má ale toto všechno smysl? Určitě má. Způsob, jakým zde mládež tráví čas, není 

ponechán její naprosté samovůli. Čas zde trávený netvoří jenom zábava, ale také 

diskuse se staršími lidmi, mají možnost poznat jejich postoje a převést je do svého 

života. Podílejí se rovněž na přípravě některých akcí pořádaných DISem.  

Někdo v dospívající mládeži a v jejím chování může spatřovat problém, ale já tu 

vidím možnost jak pro sebe, tak i pro ně. Pro ně možnost, že z nich vyrostou dobří 

lidé a já budu mít na tom taky nějaký podíl. Pro sebe v nich vidím možnost 

obdarování, protože i to nejproblematičtější dítě má schopnost obdarovávat. A to si 

myslím, že platí pro každého z nás.            

Stanislav Žáček 

 

 
 

  

                                                     
       

Mnozí z vás se s tímto termínem už setkali a ve spojitosti s tím určitě i zjistili o co 

se jedná. Přesto si myslím, že psát tento článek má smysl, třeba pro ty, co nic o této 

aktivitě nevědí nebo proto, aby těm co něco ví, přinesl nové poznatky. 

A co DISklub je? Především možnost pro starší děti a mladé lidi setkávat se 

v prostorách Domu Ignáce Stuchlého. Jistě už jste někdy potkali skupinku mladých 

lidí posedávajících na nějakém  pro ně vhodném místečku, zabraných do diskuse 

nebo jen tak kouřících a vychutnávajících si společné chvíle. Při pohledu na ně snad 

každému vyvstane na mysli něco o flákající se nevychované mládeži. Určitě na tom 

bude část pravdy, alespoň u některých jedinců. Vraťme se však do doby, kdy nám 

bylo stejně jako jim. Myslím, že pro každého z nás bylo velmi důležité mít místo 

mezi svými vrstevníky a scházet se s nimi. A nemuselo to ani být  kvůli nějaké 

konkrétní činnosti, ale prostě jenom tak se s nimi setkat a být mezi svými, protože 

v tom to věku nám nikdo nerozuměl. Samozřejmě, že pro takovéto setkávání se 

mladých lidí je důležité místo, které berou jako své. 

Právě o toto jde v DISklubu – poskytnou prostor pro mládež a aby ho přijala za 

svůj. Dalším důležitým momentem je vytvoření nabídky na využití zde tráveného 

času. Je dána možnost využití stolního fotbalu, kulečníku, šipek, stolního tenisu, 

hřiště, lezecké stěny. Před necelým měsícem se za finanční pomoci města Fryštáku 

podařilo vybudovat pouze pro tyto účely určenou klubovnu.  

Má ale toto všechno smysl? Určitě má. Způsob, jakým zde mládež tráví čas, není 

ponechán její naprosté samovůli. Čas zde trávený netvoří jenom zábava, ale také 

diskuse se staršími lidmi, mají možnost poznat jejich postoje a převést je do svého 

života. Podílejí se rovněž na přípravě některých akcí pořádaných DISem.  

Někdo v dospívající mládeži a v jejím chování může spatřovat problém, ale já tu 

vidím možnost jak pro sebe, tak i pro ně. Pro ně možnost, že z nich vyrostou dobří 

lidé a já budu mít na tom taky nějaký podíl. Pro sebe v nich vidím možnost 

obdarování, protože i to nejproblematičtější dítě má schopnost obdarovávat. A to si 

myslím, že platí pro každého z nás.            

Stanislav Žáček 

 

 
 



 

 

 

 

Ve Fryštáku se už několik let setkávají maminky na mateřské dovolené. 

Scházíme se každé druhé úterý v měsíci na faře v 9
00

 hodin. 

Většinou se nás sejde asi sedm až deset. Uvaříme si čaj nebo kávu a děti vždy 

dostanou něco dobrého k zakousnutí. 

Na začátku se společně podíváme na pohádku, kterou si připraví některá 

z maminek. Dětem se to moc líbí a vždy se těší na pohádky další. Někdy dokonce 

křičí, že by chtěly pohádku vidět ještě jednou znova. 

Poté už probíhá program s pozvaným hostem, odborníkem v daném oboru, a děti si 

mezitím hrají na koberci s hračkami. 
 

V dalších měsících připravujeme témata: 

 Velikonoční inspirace 

 Logopedie 

 Komunikace s partnery 

 Výrobky dětí a zpestření dětských pokojů. 

 Typy na dovolenou 
 

Rády ale přivítáme i jiné nápady… 

Těšíme se rovněž na další maminky, které by se s námi rády setkávaly, ale nejen na 

ty. Můžete přijít i vy, kteří své děti teprve čekáte nebo jste nevěřící a nechodíte do 

kostela.  
 

Markéta Zelinková  
 

Program na příští měsíc: 

4.3. Povídání o činnosti charity 

18.3. Beseda s psycholožkou PhDr. Pechovou na téma Co naše dítě potřebuje 
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Mnozí z vás se s tímto termínem už setkali a ve spojitosti s tím určitě i zjistili o co 

se jedná. Přesto si myslím, že psát tento článek má smysl, třeba pro ty, co nic o této 

aktivitě nevědí nebo proto, aby těm co něco ví, přinesl nové poznatky. 

A co DISklub je? Především možnost pro starší děti a mladé lidi setkávat se 

v prostorách Domu Ignáce Stuchlého. Jistě už jste někdy potkali skupinku mladých 

lidí posedávajících na nějakém  pro ně vhodném místečku, zabraných do diskuse 

nebo jen tak kouřících a vychutnávajících si společné chvíle. Při pohledu na ně snad 

každému vyvstane na mysli něco o flákající se nevychované mládeži. Určitě na tom 

bude část pravdy, alespoň u některých jedinců. Vraťme se však do doby, kdy nám 

bylo stejně jako jim. Myslím, že pro každého z nás bylo velmi důležité mít místo 

mezi svými vrstevníky a scházet se s nimi. A nemuselo to ani být  kvůli nějaké 

konkrétní činnosti, ale prostě jenom tak se s nimi setkat a být mezi svými, protože 

v tom to věku nám nikdo nerozuměl. Samozřejmě, že pro takovéto setkávání se 

mladých lidí je důležité místo, které berou jako své. 

Právě o toto jde v DISklubu – poskytnou prostor pro mládež a aby ho přijala za 

svůj. Dalším důležitým momentem je vytvoření nabídky na využití zde tráveného 

času. Je dána možnost využití stolního fotbalu, kulečníku, šipek, stolního tenisu, 

hřiště, lezecké stěny. Před necelým měsícem se za finanční pomoci města Fryštáku 

podařilo vybudovat pouze pro tyto účely určenou klubovnu.  

Má ale toto všechno smysl? Určitě má. Způsob, jakým zde mládež tráví čas, není 

ponechán její naprosté samovůli. Čas zde trávený netvoří jenom zábava, ale také 

diskuse se staršími lidmi, mají možnost poznat jejich postoje a převést je do svého 

života. Podílejí se rovněž na přípravě některých akcí pořádaných DISem.  

Někdo v dospívající mládeži a v jejím chování může spatřovat problém, ale já tu 

vidím možnost jak pro sebe, tak i pro ně. Pro ně možnost, že z nich vyrostou dobří 

lidé a já budu mít na tom taky nějaký podíl. Pro sebe v nich vidím možnost 

obdarování, protože i to nejproblematičtější dítě má schopnost obdarovávat. A to si 

myslím, že platí pro každého z nás.            

Stanislav Žáček 
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Jak jste jistě mnozí zaregistrovali, na začátku února (1. – 8. 2.) proběhla v našem 

kostele první fáze opravy varhan. Tato akce byla plánovaná již delší dobu a naše 

varhany vzhledem k velké citlivosti a časté poruchovosti tzv. pneumatického 

systému, který byl při výstavbě tohoto nástroje roku 1931 použit, tuto opravu 

nezbytně potřebovaly (pneumatická traktura je založená na systému vzduchových 

trubiček, zatímco např. mechanická traktura využívá systému táhel). 

Opravu prováděl pan Václav Landr ml. z Prahy, který je profesionálním opravářem 

 

 

 Z dějin naší farnosti 
 
 

 

KOSTEL 
 

Po požáru v roce 1841, o 

kterém bylo pojednáno 

v minulém čísle, nechal hrabě 

Josef Seilern, který byl 

patronem fryštáckého kostela, 

pokrýt střechu i věž břidlicí 

(dříve byl kostel kryt 

vlašským šindelem). Dále 

nechal opravit celý vnitřek i 

zevnějšek chrámu a kostelu 

daroval také velké množství 

nového vybavení včetně 

varhan  (staré  zřejmě  shořely  

při požáru). O tomto novém vybavení se dočtete později. V neposlední řadě byla postavena 

na dnešním místě nová sakristie (dříve byla za oltářem). Dá se říci, že od roku 1847, kdy byly 

dokončeny opravné a rozšiřovací práce, získal kostel takovou podobu, v jaké jej známe dnes. 

Nyní se podíváme na obecný popis budovy. Fryštácký kostel je postavený v barokním slohu. 

Celá stavba není stejně stará. Chrámová loď je rozdělena na původní část a novou přístavbu 

z roku 1820. Starší část kostela, pocházející asi ze 16. století zahrnuje presbytář a prostor pro 

věřící až po 4., respektive po  11. zastavení křížové cesty, včetně bočních oltářů sv. Václava a 

sv. Jana Nepomuckého. Celá tato část je široká 9,6 metrů. Nová přístavba má šířku 13,6 

metrů a zahrnuje zbytek chrámové lodi včetně kůru a věže. Chrámová klenba je rozdělena 

deseti pásy širokými 60 cm, které se opírají o pilíře, jejichž šířka je 105 či 117 cm. Výška 

pilířů je pět metrů a samotná klenba je vysoká osm metrů. Chrámová loď má celkem šest 

vchodů - tři v průčelí kostela a tři v presbytáři. Dnes se však používají pouze dva. 

Vít Němec 

 

varhan  s  desetiletou  praxí  ve  Vídni,  kde  opravoval  varhany  v  mnoha  tamních 

kostelech (o praxi v Čechách nemluvě). Druhým opravářem byl organolog 

Královehradecké diecéze, což je biskupstvím pověřený odborník, který má na 

starosti varhany v diecézi (křestním jménem Ondřej, na příjmení si otec Emil 

nemohl vzpomenout).  

A nyní pár základních informací k našim varhanám: Autorem nástroje je firma Jan 

Tuček Kutná Hora (za komunistů Organa Kutná Hora), která jej v našem kostele 

postavila a uvedla do provozu v roce 1931. Větší opravu (přeladění a oprava 

vzdušnic) prodělaly varhany roku 1951 a generální rekonstrukce a modernizace 

proběhla v roce 1977, kdy byly varhany rozšířeny o 4 rejstříky, hrací stůl byl 

přemístěn ze středu na boční stranu kůru, nástroj byl opraven a vyladěn. Obě tyto 

akce prováděla Organa Kutná Hora. Fryštácké varhany jsou dvoumanuálové - tj. 

mají dvě klaviatury. Jedna (první manuál) je pro doprovod lidového zpěvu a druhá 

(druhý manuál) pro mezihry. Varhany mají celkem 26 rejstříků (původně jich měly 

jen 20 a dva byly dodatečně přidány) a 1788 píšťal. Největší píšťala je vysoká 4,5 m 

a nejmenší měří 1 cm. 

Opraváři se zaměřili především na odstranění největších a nejakutnějších závad. 

Předně byla zlikvidována řada vzduchových úniků, které zapříčiňovaly snížení tlaku 

ve varhanách, což mělo za následek nefunkčnost některých rejstříků. Po odstranění 

této závady mohli opraváři odebrat přebytečnou zátěž na měchu (která dříve 

zvyšovala tlak ve varhanách a tím vyrovnávala úniky vzduchu, což ale mělo za 

následek zhoršenou kvalitu zvuku) a uzavřít vzduchový ventil na měchu, čímž byla 

nejen několikanásobně snížena hlučnost při chodu varhan, ale především byl značně 

zlepšen jejich zvuk. Další opravy se týkaly především hracího stolu. Byl opraven 

vnitřní systém spouštění rejstříků tak, aby všechny spolehlivě fungovaly, dále bylo 

odstraněno samovolné hraní některých tónů ve druhém manuálu a také bylo 

opraveno vadné zapínání některých rejstříků, které způsobovalo jejich špatnou 

ovladatelnost a někdy i samovolné spouštění. Opraven byl i spojkový systém u 

obou manuálů, jehož poruchy se projevovaly tím, že při hře bylo někdy slyšet i ty 

rejstříky, které nebyly zapnuty. Byla provedena regulace vzduchu ve varhanách, 

aby měl nástroj co nejkvalitnější zvuk. Poslední den oprav se opraváři zaměřili na 

částečné doladění píšťal, především extrémně rozladěných, a také na zprovoznění 

píšťal špatně znějících nebo neznějících vůbec. Mimo všechny tyto opravy byla 

provedena celá další řada kontrol, udržovacích a čistících prací. 

Vít Němec 
 

   

 

 
Pravděpodobně nejstarší fotografie fryštáckého kostela. Pochází z 

roku 1868 a pohled je na jihovýchodní stranu fryštáckého náměstí. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TAIZÉ – CO TO JE ? 
 

Taizé, malá vesnička na jihu Francie a poutní místo. To bylo všechno co jsme 

věděly. Ale jo, zkusíme to a pojedeme. Risk je zisk a v našem případě víc než 

pravda. Do Taizé přijíždí různí lidé, z různých zemí, různých náboženství a všichni 

se zde dokáží sjednotit. 

A co se tam vůbec děje? Lehká odpověď! Přemýšlíte a meditujete. I když  jste zde 

s kamarády a přáteli,  přijeli jste tu hlavně kvůli sobě a je jen na vás, abyste si 

vybrali, co chcete opravdu dělat a co zde za celý pobyt prožít. 

Při společných modlitbách se zpívá a je také čas na osobní „pokec“ s Bohem          

(v tichu). Není to vážně nic těžkého, jen se musí chtít. Ale tady je Něco tak silného, 

že víte, co máte dělat a zkrátka to jde samo. No a ve skupinkách při tzv. Biblických 

hodinách, jaké tam to bylo? V každé skupince asi osm až patnáct členů, samozřejmě 

všichni promíchaní s lidmi různých národností. Tady jsme probírali úryvky z bible a 

řešení otázek, na které každý z nás našel odpověď. Dokážete se svěřit a ti kolem vás 

to přijmou. To je Taizé - pouť důvěry. 

No, abychom nezapomněly, taky se zde pracovalo, ale vážně žádná dřina - asi jen 

půl hodiny každý den. Dělali jsme zde, co bylo zrovna potřeba. A jestli myslíte, že 

jsme drželi hladovku, tak máte smůlu. Jídlo bylo pětkrát denně a chutnalo nám. 

Zažijete také spoustu legrace a pochopíte, že nejste sami a ti kolem vás jsou skoro 

takoví jako vy. Mají problémy, zažívají radosti a hledají stále odpovědi.  
 

A CO NÁS NA TAIZÉ TAK ZAUJALO? 
 

 svěřovat se druhým 

 důvěra 

 otevřenost 

 nacházení nových kamarádů 

 navazování přátelství  

 objevování sama sebe 

 ztišení  

 snaha se sdílet 

 boření bariér 

kostel v Taizé 
 

 

A jak jsme odjížděly domů? S naplněnou duší 

a se slzami v očích. Tentokrát ví Bůh, proč!? 
 

DO TAIZÉ JEĎ, JEĎ, JEĎ a jistě nepřijedeš sám, bude s tebou ON! 
 

Jitka Vaňharová a Gabriela Jasenská 

 

 
 

 

 

  
Letošní tradiční únorový Disácký karneval, se nesl v duchu známých televizních postaviček 

Teletubbies, mezi kterými bylo dokonce vidět i některé známé tváře - například teletubbisáka Františka 
a jiné. Ani letos nechyběly v karnevalovém reji masky princezen, princů, čarodějnic, čarodějů (Harry 

Potterů) a dalších pohádkových postaviček a jak je vidět z fotek, všichni se po celé nedělní odpoledne 

v DISu náramně bavili. A prý už se nemůžou dočkat dalšího karnevalu, který bude bohužel až za rok… 
 

 Foto: František Kočenda -pn- 

 























































 

 

 

Po třech číslech jsme konečně v redakci 

zaznamenali odezvu na náš Farníček a 

protoţe je první, rádi se o ni podělíme 

s vámi… 


Milý Farníčku, 

váš časopis se nám moc líbí a je velmi 

zajímavý. 

Naše připomínky: 

 Rády bychom, aby v tomto časopise byla 

alespoň jedna křížovka - třeba o ceny. 

 Nějaké rozhovory. 

 Alespoň jeden příběh na pokračování. 

 Nějaké zajímavé nápady - např. výroba 

zajímavých věcí všeho druhu. 
 

Jinak je to velmi dobrý nápad (založení 

toho časopisu) 

Kateřina a Veronika 

 

Milá Kateřino a Veroniko 
 

Jsme rádi, ţe se vám Farníček líbí. 

Doufáme, ţe uţ minulé, únorové číslo 

splnilo alespoň část vašich přání - kříţovka 

na poslední straně (byť nebyla o ceny), 

Historie farnosti na pokračování či krátký 

rozhovor s arcibiskupem Graubnerem o P. 

Ignáci Stuchlém. 

Vzhledem k tomu, ţe zaměření Farníčku je 

ale spíše duchovní, budeme se i nadále 

snaţit přinášet spíše články a informace 

tohoto druhu. 

Třeba ale napadne i vás něco konkrétního, 

čím byste chtěli náš farní zpravodaj zlepšit 

a zkvalitnit. 

Uţ se na to moc těšíme. 

Vaše redakce 

 

Věříme, ţe v příštím měsíci bude těch, kteří 

nám napíší své připomínky, mnohem více. 

Děkujeme také všem, kteří v tomto měsíci 

přispěli do Farníčku nějakým článkem a 

prosíme ty, kteří mají zprávy o nějakých 

zajímavých akcích, ať to rovněţ napíší a 

vhodí do schránky v kostele. 

 

 

 

 
 

Tento týden opět začne popeleční středou postní doba. Během středeční 

liturgie si necháme na hlavu sypat popel. Slyšíme slova „Čiňte pokání a 

věřte   evangeliu“   anebo   „Pamatuj   člověče,  ţe  prach  jsi  a  v  prach  se   

obrátíš.“ Tato slova nám připomínají skutečnost, na kterou vţdy nemyslíme,  

ţe bez Boha  nejsme  nic.  Španělský spisovatel  J. Leclerq říká:  „Z velikosti  

člověka bez Boha z nás zůstane jedině hrstka prachu, která je podobná právě tomu popelu, 

kterým si necháme označit naše čelo o popeleční středě“. 

Bůh chce, abychom se odtrhli od pozemských věcí a obrátili si k Němu. Chce, abychom 

odloţili své hříchy a abychom se obrátili ke zdroji Ţivota a radosti. „Sám Jeţíš Kristus je 

největším darem celé postní doby. On sám se nám zjevuje v podivuhodné prostotě 

evangelia.“ (Jan Pavel II.)

Běţnými prostředky postní doby jsou půst, modlitba a almuţna. Smyslem našeho snaţení je 

dostat se do větší blízkosti k Bohu, ať uţ se budeme snaţit něco si odříci či být ochotní 

podělit se s druhým člověkem, ale také věnovat větší čas činnosti, které říkáme modlitba. Je 

to podivuhodná činnost, kterou neznají nevěřící lidé, ale kterou – to si musíme pokorně 

přiznat – ani my věřící nedokáţeme vţdy opravdově naplnit. Hodně úsilí o smysluplné 

proţití postní doby všem farníkům přeje a k tomu ţehná 

Otec Emil 

                          

otec Emil. 

 

 

 





   

2.3. 8. neděle v mezidobí 

5.3. Popeleční středa (přísný půst) 

9.3. 1. neděle postní 

16.3. 2. neděle postní 

19.3. Slavnost sv. Josefa, snoubence 

panny Marie 

23.3. 3. neděle postní 

25.3. Slavnost Zvěstování Páně 

30.3. 4. neděle postní 

6.4. 5. neděle postní 






KŘÍŽOVÉ CESTY 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kříţové cesty budou kaţdý pátek v 

17
45

 a neděli v 15
00

. 
 

********** 

INZERÁT 
 

T. S. Archa Rajnochovice hledá 

šikovné, ochotné a nadšené lidi, kteří 

jsou práceschopní jak rukama, tak 

hlavou i duší. Jde o delší pobyt neţ je 

víkend či měsíc. Máte-li zájem, nebo o 

někom takovém víte, obracejte se na 

centrum mládeţe Přístav Rajnochovice. 
 


 

14.-16.3. 2003 Školení pro hlavní vedoucí táborů 

 Bude se konat v Olomouci. Školení bude obsahovat povinné 

oblasti programové a organizační přípravy tábora, pravidla 

bezpečnosti a ochrany práce, základy zdravovědy, hygieny, 

ekonomiky, psychologie, pedagogiky a další. 
 

28.-30.3. 2003 Dobrý tábor, to je dřina II. 

 Duchovní život na táboře (p. Jaroslav Vracovský, SDB) 

 Dramatika na táborech (s. Markéta Hanáková, FMA) 

 Výroba a zacházení s loutkami (Iva Knotková) 

 O emocích a práci s psychikou (mgr. Marie Cieszlar) 
 

12.4. 2003 Diecézní setkání mládeže na sv. Kopečku u Olomouce 

 Pro mládež od 14 let. Je nutné přihlásit se do 15.3. 2003. 

 

Podrobnější informace poskytne Gabriela Jasenská (telefonní číslo 577 912 356). 







 

 

  

 

 

 VZKAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4   ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI  - BŘEZEN   2003 

  
 

Perličky z naší farnosti: 
 

 Děti v náboţenství hrály s paní katechetkou scénku „Klanění Mudrců.“ Kdyţ 

měli znalci Písma přečíst větu: „A ty, Betléme v zemi judské,“ ozvalo se: „A 

ty, Betléme v zemi ruské!“ 
 

 Otec Emil v hodině náboţenství: „Jak to, ţe to nevíte?“ 

 Ţáček: „Otče! My toho umíme tolik, ţe nevíme, co máme povídat!“ 
 

 Ne vţdy se ale pletou jazýčky jenom dětem. Paní katechetka se chtěla zeptat 

dětí, jestli je má Pán Jeţíš rád. Místo toho se však zeptala: „Děti, kdo mě má 

rád?“ Načeš se děti začaly  přes sebe překřikovat: „Já, já, já!“ 
 

Vymalovánka: 
 

 

Neznámý malíř kdysi dávno vytvořil 

krásný obraz. Ne kaţdý se však mohl 

potěšit jeho krásou, protoţe mnoho lidí 

vidělo pouze čáry, ale ţádný obraz. A co 

vy? Odhalíte tajemství obrazu? 
 

(kdyţ se vám to nepodaří, v dolním rohu je 

nápověda) 
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ks 

 

Pane, ze srdce lituji svých hříchů. 

Chci začít znovu - chci Tě následovat. 

Prosím, pomoz mi v tom. 
 


