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Doplňovačka: Čeští světci 
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Legenda: 
 

1. slušně požadovati 9.  spodní část místnosti 

2. vojáci se psy 10.  zástěna 

3. autor dopisu 11.  plouti 

4. lůžka 12.  dát dobrou radu 

5. malé peří 13.  uživatelé pravé ruky 

6. říci 14.  pohlavek 

7. čtení pro děti 15. výrobek z rajčat 

8. stavební pozemek 

připravil: František Záloha 
 

 Kněz se dostane do skluzu v modlení breviáře a ne a ne to dohnat. Jednou se modlí 

breviář na zahradě a v tom zafouká silný vítr. Ten mu obrátí listy breviáře o několik stran 

dopředu. Kněz obrátí oči k nebi a zvolá: „Díky, bez Tebe bych si netroufnul.“ 
 

 Boženka čeká své čtvrté miminko. V neděli po obědě sedí v křesle a čte si Katolický 

týdeník, když tu najednou zasténá úděsem: "Ne, to nepřežiji!" "Co se děje?" ptá se jí 

manžel. "Pro rány Boží, tady píšou, že každé čtvrté dítě na světě je Číňan!"  

Pane, ze srdce lituji svých hříchů. 

Chci začít znovu - chci Tě následovat. 

Prosím, pomoz mi v tom. 
 

Pane, jak ti odpovím? Pane, jak ti odpovím 

mailto:farnicek@post.cz






















































 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB PRO 

VELIKONOCE 2003 
 

17. 4. Zelený čtvrtek 18.15 

18. 4. Velký pátek 18.15 

19. 4. Bílá sobota 20.00 

20. 4. Velikonoční neděle 8.00 a 10.00 

21. 4. Velikonoční pondělí 8.00 a 10.00 
 

********** 
 

KLUB MAMINEK 
 

1. 4. Kam za dovolenou 

 nápady a inspirace pro letošní 

prázdniny 

15. 4. Velikonoční tvoření 

 ubrouskovou technikou si vyrobíme 

ozdobu (přineste si s sebou např. 

květináč, skleničku, tvrdý papír 

nebo něco jiného, co si chcete 

ozdobit) 

29. 4. Plavání kojenců a dětí 

 beseda s lektorkou plavání 
 

********** 
 

VZPOMÍNKA NA V. RENČE 
 

Společnost V. Renče ve spolupráci 

s dalšími institucemi města Fryštáku si vás 

dovolují pozvat na pořad z odkazu PhDr. 

Václava Renče s názvem: 
 

„Podoben větru“ 
 

který se koná ke 30. výročí úmrtí 

tohoto básníka, dramatika a překladatele. 
 

sobota 3. května 2003 16.30 

chrám sv. Mikuláše ve Fryštáku 


Pořad připravil a uvádí PhDr. Česlav 

Zapletal. 

Recitace: prof. Karla Urbanová a prof. 

Luděk Maňásek (Gymnázium Ladislava 

Jaroše v Holešově) 
 

Zároveň vás zveme také na výstavu o 

životě a díle doktora Václava Renče 

v Městské knihovně. 

 

 

 

 

 
 

Liturgie čtvrté postní neděle mluví o podstatné vlastnosti křesťanského 

života a tou je radost.  Vstupní antifona nedělní liturgie nás vybízí k radosti.  

Je to jakoby nepatrné přerušení či zmírnění přísnosti a strohosti postní doby. 

Je to skutečná  radost z vědomí  blízkosti  Pána  Ježíše  v našem  životě.  Každý  

z nás může s radostí říci spolu se svatým Pavlem: „…on si mne zamiloval a sám 

sebe vydal za mne.“ (srov. Gal 2,20) 

Z jasného vědomí, že jsme bytosti, které Bůh miluje, můžeme čerpat sílu a oporu ve svém 

životě. Jestli se setkáme s hořkostí života, prožíváme nějaké utrpení, prožijeme 

neporozumění nebo dokonce hluboce klesneme do hříchu, naše mysl se může obrátit 

s důvěrou k Tomu, který nás miluje svou nekonečnou láskou. Je to Bůh, který nám pomůže 

snést každou těžkou zkoušku, vyplní každou prázdnotu, odpouští všechny naše hříchy a dodá 

nám nadšení k další cestě našeho života. (srov. Promluva Jana Pavla II. z 1.3. 1980) 

Církev nám chce dnešní liturgií připomenout, že radost je slučitelná s pokáním a prožívaným 

utrpením. Opakem radosti je přece smutek a ne pokání. 

Prožíváme postní dobu s vědomím, že se blížíme k vrcholu Kristova utrpení. Když 

prožíváme utrpení našeho Pána, tím samým se blížíme k oslavě Jeho Vzkříšení a tedy 

k oslavě našeho vykoupení. Přeji vám všem, abyste s užitkem prožili zbývající část postní 

doby, abychom mohli radostně oslavit Vzkříšení našeho Pána. Všem vám do dalšího snažení 

v postní době žehná 

otec Emil 





   

6. 4. 5. neděle postní 

13. 4. Květná neděle 

17. 4. Zelený čtvrtek 

18. 4. Velký pátek (přísný půst) 

19. 4. Bílá sobota 

20. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

21. 4. Pondělí velikonoční 

27. 4. 2. neděle velikonoční 

29. 4. Památka sv. Kateřiny Sienské, 

panny a učitelky církve, patronky 

Evropy 

2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a 

učitele církve 

3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, 

apoštolů 

4. 5. 3. neděle velikonoční 

ČERVEN 2003


První tři červnové neděle budou ve 

Fryštáku slavnostní. 8. června v 10.00 se 

uskuteční první svaté příjímání. O týden 

později, tedy 14. června v 10.00, vysvětí 

biskup Mons. Karel Herbst nového 

salesiánského kněze, který působí u nás 

v DISu, Pavla Kosmáka. A konečně další 

neděli, 22. června, se ve Fryštáku 

uskuteční primiční mše svatá, kterou bude 

celebrovat novokněz Pavel Kosmák. 

Myslete, prosíme, na naše děti, které letos 

přistoupí poprvé ke sv. přijímání i na 

našeho jáhna ve svých modlitbách. 
 

PROSBA KE ČTENÁŘŮM 
 

Milí čtenáři Farníčku, chtěl bych vás touto 

cestou poprosit o zapůjčení jakýchkoliv 

fotografií a písemných materiálů, které by 

se mohly upotřebit v seriálu Z dějin naší 

farnosti. Všechny materiály si okopíruji a v 

co nejkratší době vám je vrátím. Předem 

děkuji za jakékoliv příspěvky. 

Vít Němec 

 

 

 
 

Velikonoce - Slavnost Vzkříšení Krista je vrcholem liturgického 

církevního roku. Vyvinuly se z židovského svátku pesach, který se slaví 

14. a 15. dne měsíce nisanu podle židovského kalendáře. V rané církvi se 

slavily zprvu v den židovského svátku. Dnes se považuje křesťanská 

slavnost velikonoční noci za vzpomínku na starou smlouvu.  

Koncil nicejský (325) určil po delším sporu datum Velikonoc na neděli 

po prvním jarním úplňku, který nastane po průchodu Slunce jarním 

bodem. Tak se oddělily od židovského kalendáře. V současné době se 

diskutuje o pevném datu Velikonoc. 

Slavnost Vzkříšení začíná velikonoční vigilií večer nebo v noci na Bílou 

sobotu. O velikonoční vigilii se světí křestní voda a věřící obnovují 

křestní  slib.  V mnoha  církevních  obcích  se křtí  dospělí, kteří  ukončili  

katechumenát. Na Hod Boží velikonoční pokračuje a vrcholí slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně druhou slavnou mší.  

A kdy budeme v následujících letech slavit Velikonoční neděli? 20. 4. 2003, 11. 4. 

2004, 27. 3. 2005, 16. 4. 2006, 8. 4. 2007, 23. 3. 2008, 12. 4. 2009 a  4. 4. 2010.  

 







 

 

 

 
 

Vážená redakce Farníčku, 

nedávno proběhla médii zpráva o úmrtí našeho bývalého vynikajícího šachisty 

Luďka Pachmana. Při této příležitosti jsem si vzpomněl na jednu nenápadnou 

knížku se zajímavým názvem, která se mi před léty dostala do rukou. Jejím autorem 

byl právě Luděk Pachman a knihu nazval Boha nelze vyhnat. 

Popisuje v ní svou životní duchovní proměnu ze zaníceného marxisty a agitátora ve 

věřícího člověka. 

V závěru se omlouvá všem lidem, které přesvědčoval o pravdivosti marxismu. 

Kniha je psána velmi poutavě a najdete v ní spoustu hlubokých myšlenek a 

autorových úvah. Myslím si, že stojí za povšimnutí a může pomoci všem těm, kteří 

svou cestu k Bohu teprve hledají anebo „zůstávají stát“. 
 

Pro vaši ilustraci alespoň malý úryvek: 

„Největší milostí, jež Bůh poskytuje lidstvu, je zřejmě to, že se nedá z našeho života 

natrvalo vyhnat. 

Pokoušíme-li se o to ve své nevědomosti a pošetilosti, vrátí se jednoho dne zpět. 

U někoho dříve, u jiného v pokročilém věku, u někoho snad až ve chvílích před 

smrtí. 

Naděje znamená přesvědčení, že nikdy není pozdě. 

Dává nám ji ono krásné podobenství o dělnících na vinici. 

I hodina práce může přinést nakonec plnou odměnu, poněvadž u Hospodáře je 

princip milosti povýšen nad princip spravedlnosti. 

Jak dlouho trvá ona hodina ? 

Možná přesně tak dlouho, aby člověk mohl poznat své chyby a omyly, napravit 

jejich důsledky anebo poznat jen okamžik lítosti. 

Vteřiny poznání jsou snad víc než léta hloubání“. 
 

(Luděk Pachman – Boha nelze vyhnat) 

František Kočenda 
 

 

 

 

 

 

Ve dnech 7. – 9. 3. 2003 se fryštáčtí 

ministranti zúčastnili Ministrantského víkendu 

na Provodově. Začátek byl v pátek v 17 hodin 

a konec v neděli po obědě. S počtem deseti 

ministrantů jsme byli suverénně největší 

skupinou ze všech farností. 

V pátek po setmění začala noční hra, jejímž 

cílem bylo dojít po provázku drženém 

vedoucím na určené místo a tam seskládat ze 

slov umístěných na stromech biblický citát. 

V sobotu před obědem se konala mše svatá a 

po obědě následovala velká hra, ve které jsme 

řešili různé hádanky, vytvářeli výrobky 

z přírodních materiálů a další zajímavé věci. 

Odpoledne bylo v kostele poznávání 

jednotlivých liturgických potřeb. Večer se 

konala soutěžní  hra Kufr moderovaná  Pavlem  

Zedníčkem (Víťou Němcem). V neděli jsme se zúčastnili mše svaté a po obědě 

odjeli domů. Celý program byl prokládán hrami. Dny začínaly a končily modlitbou 

v kostele. 
 

Nakonec jsme se ještě některých účastníků tohoto víkendu zeptali na jejich dojmy a 

zážitky – co se jim nejvíce líbilo, případně nelíbilo a proč? 
 

 Ondra Jasenský: „Noční 

vycházky.“ 

Pavel Nášel: „Mě se taky líbily 

noční vycházky.“ 

Rosťa Sypták: „Měli jsme tam 

dobré společenství a rád jsem se 

setkal s novými lidmi. Nelíbilo se 

mi počasí, protože byla zima a 

nebylo tam bahno.“ 

František Osoha: „Mně se líbila 

ta noční hra, protože jsme šli bez 

baterek.“ 

Radim Horáček: „Nejlepší byla 

asi noční hra.“   

Filip Němec: „Hlavně se mi líbila  

noční  hra,  ale  jinak  celý víkend 

byl dobrý, až na ty špagety.“  
 

Jan Görig 

 

 



 

 

 Z dějin naší farnosti 
 
 

 

3. KOSTEL – zpevnění klenby 
 

Jako v mnoha jiných kostelech, 

tak také v našem se po jeho 

dobudování začaly postupem času 

projevovat příznaky nestability 

klenby, což vyžadovalo její 

rekonstrukci. Ve fryštáckém 

kostele řešili farníci tento problém 

před více než devadesáti lety. 

Tehdy byl administrátorem 

farnosti P. Jan Drábek (působil 

zde v letech 1904 – 1926), který 

roku 1912 o celé opravě klenby 

zaznamenal do farní kroniky toto: 

„Když r. 1908 ukázaly se větší 

pukliny na klenbě stropu kostela a  
 

někteří farníci z obavy, že klenutí spadne, přestali do kostela choditi, požádal farní úřad sl. s. 

z. hejtmanství, aby vyslalo technického znalce, který by pravý stav vyšetřil. Týž přišel 6. 

května 1908, prohlížel klenbu a kostel a v úředním protokolu zaznamenal následující 

nálezy…“ V zápisu jsou pak uvedeny rozměry zdiva a klenby staré i nové části kostela, dále 

pak místa na klenbě, kde se trhliny nacházejí. Nejvíce trhlin bylo především ve vrcholech 

klenbových pásů, přičemž střední část klenbových oblouků byla poněkud prohnuta. Klenba 

byla už v té době odlehčena železnou konstrukcí na půdě, která ale v některých místech 

působila spíše zátěžově. Dále bylo konstatováno, že trhliny nejsou způsobeny špatnou 

statikou budovy ani malou nosností stěn, protože jinak by muselo být narušeno i obvodové 

zdivo.          

Úkolem zajistit potřebné opravné práce klenby byl nakonec pověřen kostelní konkurenční 

výbor (obdoba dnešní ekonomické rady farnosti). Celá klenba byla předně uchycena 

k trámoví střechy a byla také opravena odlehčovací železná konstrukce na půdě. Řemeslnící 

zacelili trhliny maltou, aby se zamezilo drolení zdiva a omítky. Nakonec byly přes horní část 

klenby přelepeny papíry, pomocí nichž bylo možné kontrolovat, jestli se klenba znovu 

nerozkližuje (papíry by se totiž potrhaly).   

Závěrem P. Drábek píše: „… poněvadž  za nejjistější prostředek proti sesutí klenby od 

nejlepší znalců bylo označováno stáhnouti klenutí vnitřkem kostela silnými železnými 

traverzami, bylo r. 1912 kostelním konkur. výborem sjednáno, aby za 1600 K kostel byl 

stažen a návrh téhož roku i proveden. Jest sice pravda, že traversy ty v kostele nepěkně se 

vyjímají, ale fryštačtí farníci volili jistotu. Ostatně pokrokáři a socialisté, kteří dříve 

zanedbávaní služeb Božích omlouvali bázní před sesutím klenutí, nyní, když klenutí bezpečně 

opraveno bylo, opět do kostela nechodí a nyní, bohužel, se již na nic nevymlouvají.“ 

Vít Němec 

 

 

 

 

CO NÁS ČEKÁ? (dokončení z minulého čísla)  
 

Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle, opraváři při únorové opravě odstranili jen největší 

závady. Nyní naše varhany čeká další, doufejme, že už závěrečná fáze oprav. 

Na jaro nebo léto je už předběžně naplánováno kompletní ladění celých varhan, tj. téměř 

1800 píšťal, které by mělo zabrat asi jeden týden (varhany nebyly naladěny nyní, protože pro 

tuto práci nebyla vhodná nízká teplota vzduchu). Dále je také potřeba vyčistit a kompletně 

opravit celý spojkový aparát (stále se totiž projevují některé jeho poruchy), což bude 

vyžadovat jeho demontáž a odvoz do specializované dílny (jedná se o díl složený z několika 

desek, jehož délka je asi 1 m). Měly by být také opraveny vychozené klávesy u obou 

manuálů a  co nejvíce sníženo zpoždění zapínání rejstříků a také jednotlivých tónů, aby bylo 

dosaženo lepšího ovládání nástroje. Na přívod vzduchu do varhan je nutné namontovat 

prachový filtr, který by měl snížit riziko závad vzniklých vlivem pronikání nečistot do 

nástroje. V neposlední řadě by měla být uskutečněna poměrně náročná oprava tzv. ladících 

štočků, což jsou plíšky na kovových píšťalách, čímž se docílí dlouhodobého udržení ladění a 

také se tím vyhneme nutnosti nástroj často přelaďovat. Kompletní opravné práce zaberou 

podle pana Landra asi měsíc času. Mimo toto všechno je ještě potřeba natřít vnitřní 

podlahové části varhan speciálním prostředkem proti červotočům, abychom zamezili 

vniknutí škůdců přímo do nástroje. 

Za únorové práce bylo zaplaceno necelých 25 000 Kč, celkové náklady na úplné opravení 

celého nástroje by měly dosáhnout zhruba 60 000 Kč, takže budeme potřebovat ještě asi 

35 000 Kč. (Opravy jsou financovány z víceúčelových sbírek na rekonstrukci fary, takže 

opravu varhan si hradí sama farnost. Za veškeré vaše dary do sbírek proto upřímné Pán Bůh 

zaplať!)       

Opraváři se ale obecně ke konstrukci našich varhan vyjadřovali velmi kriticky. Nástroj byl 

podle nich vybudován a později i modernizován velmi neodborně a ledabyle, což 

samozřejmě snížilo jak jeho celkovou technickou kvalitu, tak také zkomplikovalo jeho 

budoucí opravy nebo údržbu. Každopádně se určitě tyto, byť i ne moc kvalitní nástroje 

vyplatí opravovat a udržovat, protože stavba varhan v dnešní době není levnou záležitostí. 

Jeden rejstřík, tj. až kolem 70 píšťal (samozřejmě záleží na velikosti), stojí u nás 200 – 400 

tis. Kč. A naše varhany mají 26 rejstříků! Řada z vás si ale určitě všimla, že už jen po těchto 

opravách bylo dosaženo slyšitelně výrazného zlepšení kvality zvuku varhan. Doufejme, že 

dá-li Pán Bůh, budou naše varhany do konce tohoto kalendářního roku v pořádku.  

Vít Němec 
 

Pokud byste měli zájem přečíst si celkovou odbornou zprávu o opravě varhan, kterou 

vypracovali sami opraváři, tak je k dispozici u otce Emila a také u obou varhaníků.            
 

  

  

 

Fotografie chrámové lodi z kůru, která byla pořízena při mši 
svaté v době vánoční někdy před rokem 1948. Jsou zde dobře 

vidět právě železné traverzy zpevňující klenbu.  

 

 






















































Škola modlitby 
 

4. – 6. dubna 2003 
 

„Nazval jsem vás přáteli“ 
 

(Jan 15, 15) 
 

Chceš připravit modlitbu pro 
společenství nebo jinou skupinu 
lidí? Přijď do „školy modlitby“ –  
příprava společné modlitby, její „stavební“ pilíře, překážky, ale 
hlavně společné setkání s Bohem. 
 

NEZAPOMEŇTE SI S SEBOU VZÍT BIBLI A ZÁPISNÍK! 
 

Vede: Jan Šnejdar 
(vedoucí seminářů modlitby Charismatické obnovy) 
 

Začátek programu v pátek 4. 4. 2003 ve 20:00 hodin 
(v 18:00 večeře) 
Předpokládaný konec v neděli 6. 4. 2003 dopoledne 
(ve 12:00 oběd) 
 

Cena: - bez ubytování – 100,- Kč 
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Klub SHM Fryšták 
 

zve na 
 

„Hodinu svérázné, ale účinné 

občanské výchovy“ 

Michala „Cvrka“ Bartovského 


v neotřelém piškumpré. 

Písničky, hračičky, srandičky 

aneb 
 

Hrrrr na nudu! 


 V pořadu zazní úryvky písniček J. 

 Ježka, Voskovce + Wericha, J. Šlitra 

 a J. Suchého, pohádek Wericha,

 veršů L. Carrolla a Ch. Morgensterna. 

 Děti se zapojí do lidových her i

 hříček a získají poznatky jak se  

dobře bavit, nenudit se a nepodléhat drogám. 
 

AAkkccee  ssee  uusskkuutteeččnníí  vv  DDoomměě  IIggnnááccee  SSttuucchhllééhhoo  

vv  nneedděěllii  1133..  dduubbnnaa  22000033  vv  1155..0000  

 

Vstupné: děti 20,- Kč, dospělí 30,- Kč 
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 Z dějin naší farnosti 
 
 

 

3. KOSTEL – zpevnění klenby 
 

Jako v mnoha jiných kostelech, 

tak také v našem se po jeho 

dobudování začaly postupem času 

projevovat příznaky nestability 

klenby, což vyžadovalo její 

rekonstrukci. Ve fryštáckém 

kostele řešili farníci tento problém 

před více než devadesáti lety. 

Tehdy byl administrátorem 

farnosti P. Jan Drábek (působil 

zde v letech 1904 – 1926), který 

roku 1912 o celé opravě klenby 

zaznamenal do farní kroniky toto: 

„Když r. 1908 ukázaly se větší 

pukliny na klenbě stropu kostela a  
 

někteří farníci z obavy, že klenutí spadne, přestali do kostela choditi, požádal farní úřad sl. s. 

z. hejtmanství, aby vyslalo technického znalce, který by pravý stav vyšetřil. Týž přišel 6. 

května 1908, prohlížel klenbu a kostel a v úředním protokolu zaznamenal následující 

nálezy…“ V zápisu jsou pak uvedeny rozměry zdiva a klenby staré i nové části kostela, dále 

pak místa na klenbě, kde se trhliny nacházejí. Nejvíce trhlin bylo především ve vrcholech 

klenbových pásů, přičemž střední část klenbových oblouků byla poněkud prohnuta. Klenba 

byla už v té době odlehčena železnou konstrukcí na půdě, která ale v některých místech 

působila spíše zátěžově. Dále bylo konstatováno, že trhliny nejsou způsobeny špatnou 

statikou budovy ani malou nosností stěn, protože jinak by muselo být narušeno i obvodové 

zdivo.          

Úkolem zajistit potřebné opravné práce klenby byl nakonec pověřen kostelní konkurenční 

výbor (obdoba dnešní ekonomické rady farnosti). Celá klenba byla předně uchycena 

k trámoví střechy a byla také opravena odlehčovací železná konstrukce na půdě. Řemeslnící 

zacelili trhliny maltou, aby se zamezilo drolení zdiva a omítky. Nakonec byly přes horní část 

klenby přelepeny papíry, pomocí nichž bylo možné kontrolovat, jestli se klenba znovu 

nerozkližuje (papíry by se totiž potrhaly).   

Závěrem P. Drábek píše: „… poněvadž  za nejjistější prostředek proti sesutí klenby od 

nejlepší znalců bylo označováno stáhnouti klenutí vnitřkem kostela silnými železnými 

traverzami, bylo r. 1912 kostelním konkur. výborem sjednáno, aby za 1600 K kostel byl 

stažen a návrh téhož roku i proveden. Jest sice pravda, že traversy ty v kostele nepěkně se 

vyjímají, ale fryštačtí farníci volili jistotu. Ostatně pokrokáři a socialisté, kteří dříve 

zanedbávaní služeb Božích omlouvali bázní před sesutím klenutí, nyní, když klenutí bezpečně 

opraveno bylo, opět do kostela nechodí a nyní, bohužel, se již na nic nevymlouvají.“ 

Vít Němec 

 

 

 

 

CO NÁS ČEKÁ? (dokončení z minulého čísla)  
 

Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle, opraváři při únorové opravě odstranili jen největší 

závady. Nyní naše varhany čeká další, doufejme, že už závěrečná fáze oprav. 

Na jaro nebo léto je už předběžně naplánováno kompletní ladění celých varhan, tj. téměř 

1800 píšťal, které by mělo zabrat asi jeden týden (varhany nebyly naladěny nyní, protože pro 

tuto práci nebyla vhodná nízká teplota vzduchu). Dále je také potřeba vyčistit a kompletně 

opravit celý spojkový aparát (stále se totiž projevují některé jeho poruchy), což bude 

vyžadovat jeho demontáž a odvoz do specializované dílny (jedná se o díl složený z několika 

desek, jehož délka je asi 1 m). Měly by být také opraveny vychozené klávesy u obou 

manuálů a  co nejvíce sníženo zpoždění zapínání rejstříků a také jednotlivých tónů, aby bylo 

dosaženo lepšího ovládání nástroje. Na přívod vzduchu do varhan je nutné namontovat 

prachový filtr, který by měl snížit riziko závad vzniklých vlivem pronikání nečistot do 

nástroje. V neposlední řadě by měla být uskutečněna poměrně náročná oprava tzv. ladících 

štočků, což jsou plíšky na kovových píšťalách, čímž se docílí dlouhodobého udržení ladění a 

také se tím vyhneme nutnosti nástroj často přelaďovat. Kompletní opravné práce zaberou 

podle pana Landra asi měsíc času. Mimo toto všechno je ještě potřeba natřít vnitřní 

podlahové části varhan speciálním prostředkem proti červotočům, abychom zamezili 

vniknutí škůdců přímo do nástroje. 

Za únorové práce bylo zaplaceno necelých 25 000 Kč, celkové náklady na úplné opravení 

celého nástroje by měly dosáhnout zhruba 60 000 Kč, takže budeme potřebovat ještě asi 

35 000 Kč. (Opravy jsou financovány z víceúčelových sbírek na rekonstrukci fary, takže 

opravu varhan si hradí sama farnost. Za veškeré vaše dary do sbírek proto upřímné Pán Bůh 

zaplať!)       

Opraváři se ale obecně ke konstrukci našich varhan vyjadřovali velmi kriticky. Nástroj byl 

podle nich vybudován a později i modernizován velmi neodborně a ledabyle, což 

samozřejmě snížilo jak jeho celkovou technickou kvalitu, tak také zkomplikovalo jeho 

budoucí opravy nebo údržbu. Každopádně se určitě tyto, byť i ne moc kvalitní nástroje 

vyplatí opravovat a udržovat, protože stavba varhan v dnešní době není levnou záležitostí. 

Jeden rejstřík, tj. až kolem 70 píšťal (samozřejmě záleží na velikosti), stojí u nás 200 – 400 

tis. Kč. A naše varhany mají 26 rejstříků! Řada z vás si ale určitě všimla, že už jen po těchto 

opravách bylo dosaženo slyšitelně výrazného zlepšení kvality zvuku varhan. Doufejme, že 

dá-li Pán Bůh, budou naše varhany do konce tohoto kalendářního roku v pořádku.  

Vít Němec 
 

Pokud byste měli zájem přečíst si celkovou odbornou zprávu o opravě varhan, kterou 

vypracovali sami opraváři, tak je k dispozici u otce Emila a také u obou varhaníků.            
 

  

  

 

Fotografie chrámové lodi z kůru, která byla pořízena při mši 
svaté v době vánoční někdy před rokem 1948. Jsou zde dobře 

vidět právě železné traverzy zpevňující klenbu.  

 

 



 

 

 

 
 

Vážená redakce Farníčku, 

nedávno proběhla médii zpráva o úmrtí našeho bývalého vynikajícího šachisty 

Luďka Pachmana. Při této příležitosti jsem si vzpomněl na jednu nenápadnou 

knížku se zajímavým názvem, která se mi před léty dostala do rukou. Jejím autorem 

byl právě Luděk Pachman a knihu nazval Boha nelze vyhnat. 

Popisuje v ní svou životní duchovní proměnu ze zaníceného marxisty a agitátora ve 

věřícího člověka. 

V závěru se omlouvá všem lidem, které přesvědčoval o pravdivosti marxismu. 

Kniha je psána velmi poutavě a najdete v ní spoustu hlubokých myšlenek a 

autorových úvah. Myslím si, že stojí za povšimnutí a může pomoci všem těm, kteří 

svou cestu k Bohu teprve hledají anebo „zůstávají stát“. 
 

Pro vaši ilustraci alespoň malý úryvek: 

„Největší milostí, jež Bůh poskytuje lidstvu, je zřejmě to, že se nedá z našeho života 

natrvalo vyhnat. 

Pokoušíme-li se o to ve své nevědomosti a pošetilosti, vrátí se jednoho dne zpět. 

U někoho dříve, u jiného v pokročilém věku, u někoho snad až ve chvílích před 

smrtí. 

Naděje znamená přesvědčení, že nikdy není pozdě. 

Dává nám ji ono krásné podobenství o dělnících na vinici. 

I hodina práce může přinést nakonec plnou odměnu, poněvadž u Hospodáře je 

princip milosti povýšen nad princip spravedlnosti. 

Jak dlouho trvá ona hodina ? 

Možná přesně tak dlouho, aby člověk mohl poznat své chyby a omyly, napravit 

jejich důsledky anebo poznat jen okamžik lítosti. 

Vteřiny poznání jsou snad víc než léta hloubání“. 
 

(Luděk Pachman – Boha nelze vyhnat) 

František Kočenda 
 

 

 

 

 

 

Ve dnech 7. – 9. 3. 2003 se fryštáčtí 

ministranti zúčastnili Ministrantského víkendu 

na Provodově. Začátek byl v pátek v 17 hodin 

a konec v neděli po obědě. S počtem deseti 

ministrantů jsme byli suverénně největší 

skupinou ze všech farností. 

V pátek po setmění začala noční hra, jejímž 

cílem bylo dojít po provázku drženém 

vedoucím na určené místo a tam seskládat ze 

slov umístěných na stromech biblický citát. 

V sobotu před obědem se konala mše svatá a 

po obědě následovala velká hra, ve které jsme 

řešili různé hádanky, vytvářeli výrobky 

z přírodních materiálů a další zajímavé věci. 

Odpoledne bylo v kostele poznávání 

jednotlivých liturgických potřeb. Večer se 

konala soutěžní  hra Kufr moderovaná  Pavlem  

Zedníčkem (Víťou Němcem). V neděli jsme se zúčastnili mše svaté a po obědě 

odjeli domů. Celý program byl prokládán hrami. Dny začínaly a končily modlitbou 

v kostele. 
 

Nakonec jsme se ještě některých účastníků tohoto víkendu zeptali na jejich dojmy a 

zážitky – co se jim nejvíce líbilo, případně nelíbilo a proč? 
 

 Ondra Jasenský: „Noční 

vycházky.“ 

Pavel Nášel: „Mě se taky líbily 

noční vycházky.“ 

Rosťa Sypták: „Měli jsme tam 

dobré společenství a rád jsem se 

setkal s novými lidmi. Nelíbilo se 

mi počasí, protože byla zima a 

nebylo tam bahno.“ 

František Osoha: „Mně se líbila 

ta noční hra, protože jsme šli bez 

baterek.“ 

Radim Horáček: „Nejlepší byla 

asi noční hra.“   

Filip Němec: „Hlavně se mi líbila  

noční  hra,  ale  jinak  celý víkend 

byl dobrý, až na ty špagety.“  
 

Jan Görig 

 

 























































 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB PRO 

VELIKONOCE 2003 
 

17. 4. Zelený čtvrtek 18.15 

18. 4. Velký pátek 18.15 

19. 4. Bílá sobota 20.00 

20. 4. Velikonoční neděle 8.00 a 10.00 

21. 4. Velikonoční pondělí 8.00 a 10.00 
 

********** 
 

KLUB MAMINEK 
 

1. 4. Kam za dovolenou 

 nápady a inspirace pro letošní 

prázdniny 

15. 4. Velikonoční tvoření 

 ubrouskovou technikou si vyrobíme 

ozdobu (přineste si s sebou např. 

květináč, skleničku, tvrdý papír 

nebo něco jiného, co si chcete 

ozdobit) 

29. 4. Plavání kojenců a dětí 

 beseda s lektorkou plavání 
 

********** 
 

VZPOMÍNKA NA V. RENČE 
 

Společnost V. Renče ve spolupráci 

s dalšími institucemi města Fryštáku si vás 

dovolují pozvat na pořad z odkazu PhDr. 

Václava Renče s názvem: 
 

„Podoben větru“ 
 

který se koná ke 30. výročí úmrtí 

tohoto básníka, dramatika a překladatele. 
 

sobota 3. května 2003 16.30 

chrám sv. Mikuláše ve Fryštáku 


Pořad připravil a uvádí PhDr. Česlav 

Zapletal. 

Recitace: prof. Karla Urbanová a prof. 

Luděk Maňásek (Gymnázium Ladislava 

Jaroše v Holešově) 
 

Zároveň vás zveme také na výstavu o 

životě a díle doktora Václava Renče 

v Městské knihovně. 

 

 

 

 

 
 

Liturgie čtvrté postní neděle mluví o podstatné vlastnosti křesťanského 

života a tou je radost.  Vstupní antifona nedělní liturgie nás vybízí k radosti.  

Je to jakoby nepatrné přerušení či zmírnění přísnosti a strohosti postní doby. 

Je to skutečná  radost z vědomí  blízkosti  Pána  Ježíše  v našem  životě.  Každý  

z nás může s radostí říci spolu se svatým Pavlem: „…on si mne zamiloval a sám 

sebe vydal za mne.“ (srov. Gal 2,20) 

Z jasného vědomí, že jsme bytosti, které Bůh miluje, můžeme čerpat sílu a oporu ve svém 

životě. Jestli se setkáme s hořkostí života, prožíváme nějaké utrpení, prožijeme 

neporozumění nebo dokonce hluboce klesneme do hříchu, naše mysl se může obrátit 

s důvěrou k Tomu, který nás miluje svou nekonečnou láskou. Je to Bůh, který nám pomůže 

snést každou těžkou zkoušku, vyplní každou prázdnotu, odpouští všechny naše hříchy a dodá 

nám nadšení k další cestě našeho života. (srov. Promluva Jana Pavla II. z 1.3. 1980) 

Církev nám chce dnešní liturgií připomenout, že radost je slučitelná s pokáním a prožívaným 

utrpením. Opakem radosti je přece smutek a ne pokání. 

Prožíváme postní dobu s vědomím, že se blížíme k vrcholu Kristova utrpení. Když 

prožíváme utrpení našeho Pána, tím samým se blížíme k oslavě Jeho Vzkříšení a tedy 

k oslavě našeho vykoupení. Přeji vám všem, abyste s užitkem prožili zbývající část postní 

doby, abychom mohli radostně oslavit Vzkříšení našeho Pána. Všem vám do dalšího snažení 

v postní době žehná 

otec Emil 





   

6. 4. 5. neděle postní 

13. 4. Květná neděle 

17. 4. Zelený čtvrtek 

18. 4. Velký pátek (přísný půst) 

19. 4. Bílá sobota 

20. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

21. 4. Pondělí velikonoční 

27. 4. 2. neděle velikonoční 

29. 4. Památka sv. Kateřiny Sienské, 

panny a učitelky církve, patronky 

Evropy 

2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a 

učitele církve 

3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, 

apoštolů 

4. 5. 3. neděle velikonoční 

ČERVEN 2003


První tři červnové neděle budou ve 

Fryštáku slavnostní. 8. června v 10.00 se 

uskuteční první svaté příjímání. O týden 

později, tedy 14. června v 10.00, vysvětí 

biskup Mons. Karel Herbst nového 

salesiánského kněze, který působí u nás 

v DISu, Pavla Kosmáka. A konečně další 

neděli, 22. června, se ve Fryštáku 

uskuteční primiční mše svatá, kterou bude 

celebrovat novokněz Pavel Kosmák. 

Myslete, prosíme, na naše děti, které letos 

přistoupí poprvé ke sv. přijímání i na 

našeho jáhna ve svých modlitbách. 
 

PROSBA KE ČTENÁŘŮM 
 

Milí čtenáři Farníčku, chtěl bych vás touto 

cestou poprosit o zapůjčení jakýchkoliv 

fotografií a písemných materiálů, které by 

se mohly upotřebit v seriálu Z dějin naší 

farnosti. Všechny materiály si okopíruji a v 

co nejkratší době vám je vrátím. Předem 

děkuji za jakékoliv příspěvky. 

Vít Němec 

 

 

 
 

Velikonoce - Slavnost Vzkříšení Krista je vrcholem liturgického 

církevního roku. Vyvinuly se z židovského svátku pesach, který se slaví 

14. a 15. dne měsíce nisanu podle židovského kalendáře. V rané církvi se 

slavily zprvu v den židovského svátku. Dnes se považuje křesťanská 

slavnost velikonoční noci za vzpomínku na starou smlouvu.  

Koncil nicejský (325) určil po delším sporu datum Velikonoc na neděli 

po prvním jarním úplňku, který nastane po průchodu Slunce jarním 

bodem. Tak se oddělily od židovského kalendáře. V současné době se 

diskutuje o pevném datu Velikonoc. 

Slavnost Vzkříšení začíná velikonoční vigilií večer nebo v noci na Bílou 

sobotu. O velikonoční vigilii se světí křestní voda a věřící obnovují 

křestní  slib.  V mnoha  církevních  obcích  se křtí  dospělí, kteří  ukončili  

katechumenát. Na Hod Boží velikonoční pokračuje a vrcholí slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně druhou slavnou mší.  

A kdy budeme v následujících letech slavit Velikonoční neděli? 20. 4. 2003, 11. 4. 

2004, 27. 3. 2005, 16. 4. 2006, 8. 4. 2007, 23. 3. 2008, 12. 4. 2009 a  4. 4. 2010.  

 







 

 

  

 

 

 VZKAZ 
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Doplňovačka: Čeští světci 
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Legenda: 
 

1. slušně požadovati 9.  spodní část místnosti 

2. vojáci se psy 10.  zástěna 

3. autor dopisu 11.  plouti 

4. lůžka 12.  dát dobrou radu 

5. malé peří 13.  uživatelé pravé ruky 

6. říci 14.  pohlavek 

7. čtení pro děti 15. výrobek z rajčat 

8. stavební pozemek 

připravil: František Záloha 
 

 Kněz se dostane do skluzu v modlení breviáře a ne a ne to dohnat. Jednou se modlí 

breviář na zahradě a v tom zafouká silný vítr. Ten mu obrátí listy breviáře o několik stran 

dopředu. Kněz obrátí oči k nebi a zvolá: „Díky, bez Tebe bych si netroufnul.“ 
 

 Boženka čeká své čtvrté miminko. V neděli po obědě sedí v křesle a čte si Katolický 

týdeník, když tu najednou zasténá úděsem: "Ne, to nepřežiji!" "Co se děje?" ptá se jí 

manžel. "Pro rány Boží, tady píšou, že každé čtvrté dítě na světě je Číňan!"  

Pane, ze srdce lituji svých hříchů. 

Chci začít znovu - chci Tě následovat. 

Prosím, pomoz mi v tom. 
 

Pane, jak ti odpovím? Pane, jak ti odpovím 

mailto:farnicek@post.cz

