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 Končí se opět školní rok a začínají prázdniny. Pro mnohé to bude
doba dovolených a nejrůznějších způsobů rekreace. Slovo rekreace
pochází
z latinského creare a znamená stvořit. Předpona „re“

znamená
znovu.
Potřebujeme jakoby znovu tvořit životní rezervy

a především načerpat sílu k další činnosti. Na prožívání volných dní má
určitě každý svůj názor, který se také může během let několikrát změnit. Říkávám
 že od Pána Boha prázdniny nemáme. Někdy se to setká se samozřejmým
dětem,

pochopením,
že modlitbu a nedělní mši svatou přece nebudeme zanedbávat, jindy
 protáhlý obličej. To záleží na tom, jak tyto denní úkony, jako je modlitba a
přijde

myšlenka
na Pána, dělají někomu radost a jinému větší či menší potíže. Připomenu,
že k pořádné modlitbě toho přece tolik nepotřebujeme. Ze života svatého faráře
JanaMarie Vianneye je známá příhoda, kdy často vidíval v kostele jednoho starého
muže.
 Klečel před svatostánkem někdy i velmi dlouho a vůbec nepohyboval svými
rty. „Modlíte
se?“ Ptal se ho Jan Vianney. „Ale, ani ne,“ odpověděl onen člověk.

„Tak co zde děláte?“ „Prostě se dívám na Něho a On na mne.“ Můžeme právě
v době
 odpočinku zkusit takovou modlitbu, kdy se budeme dívat na svého Pána a
stát před
Ním takoví, jací jsme. Nemusíme nic říkat, jenom se chtějme setkat s Ním.

Přeji Vám všem, abyste načerpali během prázdnin spoustu sil – jak duchovních, tak

tělesných. Ze srdce žehnám.

Otec Emil.








Ve druhé polovině června byla podlaha kůru, některé dřevěné části varhan a místnost
s měchem natřena speciálním přípravkem proti červotoči. Doba jeho účinnosti by měla být
zhruba 10 let. Zároveň byly vyčištěny obě místnosti za varhanami a byl odtud odstraněn
veškerý odpad a staré nepotřebné věci. Notový archív, který zahrnuje vzácné materiály
(většinou ručně psané) a kancionály již od poloviny 19. stol., byl vyčištěn a uspořádán.
Kompletně byla vyčištěna také celá věž a půda kostela.
Poslední týden v červnu přijeli varhanáři a začali s rozsáhlou opravou varhan, jíž by měly být
odstraněny veškeré závady, nástroj by měl být co nejlépe zrekonstruován a uveden do plně
funkčního stavu. Součástí prací by měla být generální oprava a vyčištění hracího stolu (tj.
skříň s klaviaturou), dále je naplánováno celkové ladění varhan, oprava a kontrola ladících
mechanismů u některých píšťal atd. Dne 26. června odvezli opraváři některé díly hracího
stolu do specializované dílny, kde je budou rekonstruovat. Opravné práce přímo na našem
kůru začnou kolem 14. července. Do té doby nebudou fungovat dvě třetiny ze všech
rejstříků, takže varhany budou hrát pouze omezeně. Děkujeme za pochopení. Veškeré
opravné práce jsou financovány ze sbírek na opravu varhan.

Těmito fotografiemi se vracíme k prvnímu svatému přijímáním, ke kterému letos v kostele
sv. Mikuláše ve Fryštáku přistoupilo 9 děvčat a 5 chlapců. Věříme, ţe v příštích letech bude počet dětí
ještě vyšší a těm, kteří přistoupili letos, přejeme, aby to byl krok k rozvoji jejich duchovního ţivota a
ne pouze splnění povinnosti vůči babičkám a dědečkům, jak tomu mnohdy bohuţel bývá.

hlavní oltář před r. 1948

Tyto fotografie by vám měly přiblížit atmosféru kněžského
svěcení dvou jáhnů (dnes už kněží) – jezuity P. Josefa Horehledě
a salesiána P. Pavla Kosmáka. Svěcení z rukou „našeho“ biskupa
Mons. Karla Herbsta bylo pro mnohé z nás možná na dlouhou
dobu jediným, kterého se můžeme v našem kostele dočkat a kdo
ví, zda jej některé z dalších generací vůbec kdy zažijí. I proto
byla tato slavnost tolik vzácná a ojedinělá. Vyprošujme našim
novokněžím hodně sil a pomoci Boží v jejich nelehkém úkolu a
mysleme na ně ve svých modlitbách.

Z dějin naší farnosti
5. KOSTEL – boční oltáře
Boční oltáře tvoří neodmyslitelnou součást interiéru
našeho kostela. Jejich vznik a vývoj ale nebyl jednotný
a v dřívějších dobách byly také zasvěceny rozličným
patronům a světcům. Podle knihy P. Jana Drábka
„Dějiny městečka Fryštáku“ pochází nejstarší popis
kostela z r. 1625, kdy byla provedena pravděpodobně
první generální vizitace (P. Drábek čerpal z dobové
farní kroniky). Podle tohoto popisu měl chrám sv.
Mikuláše kromě hlavního oltáře ještě dva oltáře boční:
na levé straně oltář s obrazem Snímání Krista z kříže,
na pravé straně s obrazem Zvěstování Panny Marie.
Tyto oltáře se snad nacházely na dnešním místě před
předními lavicemi. (Tento fakt ale nelze jednoznačně
potvrdit, protože prof. Jadrníček se zmiňuje v knize
„Městečko Fryšták“ ještě o dalších dvou oltářních
obrazech od neznámých autorů po obou stranách
hlavního oltáře, které byly v letech 1908 a 1909
nahrazeny sochami sv. Josefa a Panny Marie Lurdské.
Je proto možné, že dříve zmiňované oltáře se nacházely
právě zde a postranní oltáře před lavicemi byly
vybudovány později.) Roku 1686 je zmiňován další
Sv. Norfolka
oltář, a to sv. Kateřiny, panny a mučednice. Jeho
umístění také není známo, je ale velmi pravděpodobné,
že se nacházel někde v presbytáři, protože P. Drábek o
něm píše, že stál nad kryptou.
Dnešní oltářní obrazy před předními lavicemi pocházejí
patrně z 18. stol. a přečkaly i požár v r. 1841. Na levé
straně je obraz sv. Norfulky, patronky služebných (něm.
Notburga, je hojně uctívaná především v Tyrolsku), na
pravé straně obraz Svaté rodiny. Boční oltáře uprostřed
chrámové lodi byly patrně vybudovány při přístavbě
kostela kolem r. 1820. Po požáru na ně byly umístěny
obrazy sv. Václava (na levé straně) a sv. Jana
Nepomůckého (na pravé straně). Oba namaloval r. 1850
vídeňský malíř Brunner a kostel jej dostal darem od
hraběte Josefa Seilerna. V r. 1929 byl obraz sv. Václava
kvůli svému špatnému stavu nahrazen obrazem stejného
světce od kroměřížského malíře prof. Helera (pro kostel
Sv. Jan Nepomucký
jej zakoupila paní Františka Burianová).

V sobotu 31. května se v Trnavě konal další ročník děkanátního
ministrantského turnaje ve floorballe. Fryšták se letos účastnil všech tří
kategorií a naši reprezentanti neudělali své farnosti ostudu.
Jako první nastoupili nejmladší ministranti a naše sestava byla následující: Filip Němec,
Pavel Krajča, Ondra a Filip Jasenští, Marek Červenka a brankář Ondra Vágner. Hráli jsme ve
skupině s Trnavou „A“ a Vizovicemi. První zápas proti Trnavě jsme začali hodně nervózně a
kdyby nás nezachránil skvělý brankář Ondra, asi bychom už prohrávali. Naštěstí po nádherné
Pavlově přihrávce Filip Němec vystavil gólmanovi nádherné jesličky a bylo to 1:0. Poté
přišel trnavský tlak, ale opět především díky Ondrovi v brance jsme vedení udrželi a po
stejné akci, která předcházela prvnímu gólu, jsme nakonec stanovili konečný výsledek 2:0.
Druhý zápas jsme hráli s Vizovicemi. Byl to vyrovnaný souboj a skončil 0:0, přestože šancí
bylo dost. Tento výsledek nám stačil na postup do semifinále. V tom jsme hráli s Kašavou.
Filip Němec měl sice dobré šance, ale bohužel je neproměnil a vyrovnané utkání opět
skončilo 0:0, a tak musela rozhodnout trestná střílení. Po neúspěšném pokusu Kašavy nedal
gól ani Pavel, i když jeho střele chyběly jen centimetry. Druhé trestné střílení bohužel
Kašava proměnila, a tak kapitán Filip Němec musel dát gól, aby vyrovnal. Bohužel však
střelil úplně vedle, a tak se Kašava radovala z vítězství. Měli jsme hrát o třetí místo
s Bratřejovem, ale protože bylo málo času, rozhodlo skóre. To jsme měli lepší, a proto jsme
se radovali z bronzové pozice. Všichni hráči si zaslouží pochvalu za skvělý výkon.
Ve druhé kategorii (12 – 16 let) hrálo 11 družstev, která byla rozdělena do tří skupin po
čtyřech týmech a ve zbývající skupině hrály týmy tři. Soupeři našeho týmu, který hrál ve
složení Adam Bělák, Petr Čáslavský, Tomáš Jasenský, František Osoha, Radim Horáček a
Jirka Zouhar, byly týmy Štípy a Bratřejova. Náš první zápas proti jednomu z favoritů, velice
silné Štípě, neskončil nijak špatně – prohráli jsme jen 0:1. Rozhodující bylo druhé utkání,
které se nám však nevydařilo. Slabému Bratřejovu jsme podlehli 1:3, když jedinou branku
dal Tomáš. Tímto zápasem pro nás tedy turnaj skončil. Skončili jsme mezi posledními a tento
neúspěch způsobily především dvě okolnosti – především nízký věkový průměr (jen 12 let) a
také malá účast na trénincích. Věříme však, že příští rok to bude zase lepší. Vždy přece
začínáme od nuly.
V nejstarší kategorii nastoupil Fryšták v kombinované sestavě. Tři hráči byli z Fryštáku a dva
z Martinic. Chytal Víťa Němec a v poli hráli Rosťa Sypták, Pavel Osoha, Břeťa Stiskálek a
Tomáš Odstrčil. Našimi soupeři byly 3 týmy – Kašava, Vizovice a Štípa. Na začátek jsme se
setkali s velice silným mužstvem Štípy. Na hráčích našeho soupeře bylo poznat, že spolu
hrají již dlouho, zatímco my jsme spolu hráli v podstatě poprvé, a proto chvíli trvalo, něž
jsme se sehráli. Ze začátku jsme se drželi, ale poté jsme dostali čtyři slepené góly, které
rozhodly o osudu zápasu. Nakonec jsme díky výborné koncovce Štípy dostali gólů osm a dali
jsme jen jeden, přestože šancí jsme měli více. Z tohoto neúspěchu jsme se však rychle
vzpamatovali a do zápasu s Vizovicemi, pozdějším vítězem, jsme nastoupili velice dobře.
Výborný Víťa v brance někdy čaroval a ani zbytek týmu se nenechal zahanbit. Bohužel, opět
jsme doplatili na neproměňování šancí a přestože minutu před koncem to bylo 2:2, nakonec
jsme těsně prohráli 2:3. Poté jsme hráli proti Kašavě a v tomto zápase jsme byli lepším
týmem. Dvakrát jsme vedli, ale po vlastních chybách jsme nakonec jen remizovali 3:3.
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AKCE NA SRPEN
Rumunské hory (1. – 10. 8. 2003, vede Radim Hladký, minimální věk 18 let)
Dva v jednom! Možnost výběru.
Varianta A: Vysokohorská turistika v pohoří Fagarasului formou přechodu hlavního hřebene
nebo hvězdicových výstupů.
Varianta B: Vysokohorská turistika v pohoří Apuseni plného nádherných vápencových
kaňonů, spousty jeskyní a divoce se pasoucích koní.
Akce pořádána ve spolupráci s Vodácko – turistickým oddílem Prostějov.
Cena: studenti 3520,- / pracující 3920,- Kč
Lunární expedice (6. – 16. 8. 2003, vedou Vladimír Vecheta a Pavel Kosmák SDB,
minimální věk 15 let)
Rok 1453. Uherský král povolává své posly. „Právě tam za řekou“, ukazuje přes Dunaj, „je
naše naděje“. „Je čas ji překročit. A s ní i Karpaty!“
Napříč karpatskou divočinou tří zemí. Pěšky, na laně, v raftu, na kole. Skalnaté kaňony,
temné jeskyně, hluboké pralesy, velehorské průsmyky, romantické řeky a lunární noci…
Dobrodružství pod srpnovým úplňkem.
Cena: 3630,- / 4070,- Kč
Speleo Camp (11. – 15. 8. 2003, vede Radim Hladký, minimální věk 15 let)
Zkuste se podívat pod zem, kopnout do hlíny – objevit jeskyni a zmapovat ji. Vybrat ze země
kosti a očistit je, aby vydali svědectví o dobách minulých. Spustit se po laně do propasti.
Vyzkoušet si horolezecké techniky. Tak tohle vše se dá zažít na našem „Speleo Campu“.
Akce pořádána ve spolupráci s Vodácko - turistickým oddílem Prostějov.
Cena: 860,- / 960,- Kč (zahrnuje stravu, ubytování, zapůjčení horolezeckého a
speleologického
materiálu,
úrazové
pojištění
a
odborné
instruktory)
Po stopách Nikoly Šuhaje loupežníka (15 – 24. 8. 2003, vede Mgr. Vladimír Kojan,
minimální věk 15 let)
Desetidenní zájezd pro milovníky romantiky a pro všechny, kteří budou v okolí Koločavy
hledat duševní rovnováhu. Vrátíme se do kraje našich dědů a babiček, obklopí nás baladické
líčení přírody ze slavné Olbrachtovy knihy, zakusíme pravou karpatskou baňu (saunu),
vydáme se na toulky po liduprázdných poloninách, abychom se večer všichni setkali se
svými zážitky nad vůní pečeného šašliku. Ubytování v koločavské škole a na polonině ve
volné přírodě.
Akce pořádána ve spolupráci s Klubem cestovatelů - Cestovní kancelář Mgr. Vladimír
Kojan.
Cena: 4350,- Kč (zahrnuje dopravu autobusem, průvodce, pojištění, víza, ubytování v
koločavské škole)
Dolomity (17. – 24. 8. 2003, vede Pavel Kosmák SDB, minimální věk 18 let)
Vysokohorská turistika po „via Ferratech“ pro pokročilé!

Dolomity – „Bledé hory“ – jedno z nejsvéráznějších pohoří Evropy tě okouzlí svou nevšední
krásou. Směle vedené, zajištěné cesty „via ferraty“ umožňují i obyčejným smrtelníkům
spatřit svět hor pohledem horolezce, a tak se i tobě zatají dech a rozbuší srdce.
Naše, převážně jednodenní, výstupy nás zavedou do horské skupiny Sella, Fanes, Tofáne a
nebude chybět ani výstup po ledovci na nejvyšší vrchol Dolomit – 3343 m. n. m. vysokou
Marmoladu.
Cena: 4840,- / 5390,- Kč (zahrnuje dopravu, kempy, stravu, pojištění, zapůjčení
tábornického materiálu)
Hudební týden (18. – 24. 8. 2003, vede Ondřej Svačina, minimální věk 16 let)
Ať si začátečník nebo pokročilý hráč na jakýkoliv hudební nástroj, včetně tvého hlasu, určitě
v tomhle týdnu, plném teoretického i praktického muzicírování, dosáhneš své totální hudební
seberealizace!
Cena: 1490,- / 1880,- Kč (zahrnuje ubytování, stravu, nahrávku CD)
Z Žabin do Žabin (23. – 31. 8. 2003, vede Kristýna Tomková, minimální věk 16 let)
Údolím Rokytné, Dyje, Českou Kanadou, mezi jihočeskými rybníky. Z města na soutoku
dvou řek do města na soutoku dvou jiných řek. Že nedojdeme z Brna do Českých Budějovic
za týden? No, tak se o to alespoň pokusíme!
Cena: 1100,- / 1320,- Kč
Mozaika Rosa Coeli (26. – 30. 8. 2003, vede Radim Hladký, minimální věk 15 let)
Chtěli byste si zahrát divadlo a osvojit si základy dramatiky? Nebo sochat do kamene,
malovat na všechno možné a všemi možnými technikami? Vyzkoušet si uplést náramek?
Modelovat z hlíny? Vytočit si vlastní hrnek na hrnčířském kruhu? A to není zdaleka všechno,
co můžete zažít na naší „mozaice“ formou jednotlivých workshopů.
Akce pořádána ve spolupráci s Vodácko - turistickým oddílem Prostějov.
Cena: 1410,- / 1580,- Kč (zahrnuje ubytování ve stanech, stravu, zapůjčení kostýmů,
výtvarný a metodický materiál, pojištění a odborné instruktory)
POZNÁMKA
Přihlásit se lze na telefonních číslech 577911065, 577912536 (jen v pracovní dny od 9:00 do
16:00), písemně na adrese Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták 26, 76316 nebo e-mailem na
adrese disfryst@volny.cz. Akce se platí předem, nejpozději měsíc před zahájením, pokud není
uvedeno jinak. Při platbě měsíc předem obdržíte 10% slevu. Podrobnější informace o
nabízených akcích můžete zjistit na internetové adrese www.volny.cz/disfryst nebo osobně
v DISu.
PODĚKOVÁNÍ
Milí přátelé, kteří se za mne po dobu mé nemoci modlíte a na mne myslíte. Rád bych Vám
alespoň touto cestou z celého srdce poděkoval a informoval Vás o tom, jak na tom
v současné době jsem. Díky šikovnosti a vysoké odbornosti lékařů Neurochirurgické kliniky
Fakultní nemocnice v Olomouci, ale především díky všem Vašim prosbám, mám v současné
době úspěšně za sebou sérii operací mozku, při nichž mi byl vyoperován nádor přibližně
velikosti pingpongového míčku. I když v současné době ještě nejsem zcela fit, věřím, že po
asi dvouměsíční rehabilitaci to bude dobré.
Všem Vám Pán Bůh zaplať.
Jenda Görig

REJDILKA A BUBLÍNEK
V tmavém lese, pod velikým smrkem, bylo trochu kamení. A v dolíku pod jedním
kamenem stála malá trpasličí chaloupka. Člověk by ji neuviděl, kdepak. Vţdyť
trpaslíci byli tak malincí, ţe sotva dosáhli na ty nejniţší lesní jahody. Takoví byli
tatínek i maminka a jejich děti Rejdilka a Bublínek byly ještě menší. Ale zato jich
bylo všude plno.
Bublínek nejraději sedával u blízkého potůčku a
podebíral stéblem trávy vodní bublinu. Kdyţ se mu to
podařilo, tak si s ní hrál tak dlouho, neţ přišla jeho
sestřička, se kterou potom společně běhali po kamenech
a cestách necestách….
A tak se jednou dostali po proudu potůčku aţ k lesní
mýtině. Tam bylo všechno jiné. Stromy tu nebyly a toho
světla. A jen tráva a tráva a na ní ještě něco, co vypadalo
skoro jako jejich domeček, ale strašně veliký. Zkrátka
ještě nikdy neviděli opravdový stan. V tom uţ Rejdilka
volá: „Bublínku, hele jaký krásný kamínek, celý bílý.“
„A jéjé, toto klouţe, honem, pojď se taky klouzat.“
Nevěděli totiţ, ţe chlapec ze stanu ráno u potoka
zapomněl na kameni mýdlo. A kdyţ to po chvíli
klouzalo míň a míň, tak se rozběhli domů.
Stejně je uţ maminka volala. Na stolečku za chaloupkou
měli nachystané jídlo – nakrájené jahody a placky. „Je to dobré?“, volala maminka
z kuchyně. „Nééé, nééé!!!“ Volaly obě trpasličí děti. To uţ maminka vyběhla ven a
spráskla ruce. „Ţe vy jste si před jídlem pořádně neumyli ruce. Vţdyť jste celí
zalepení.“ Chytla do kaţdé ruky jednoho a šup s nimi do potůčku. Voda kolem nich
jen zapěnila. A znovu a znovu. Rejdilka s Bublínkem křičeli a prskali, ale nic jim to
nebylo platné. Maminka přestala, teprve aţ voda kolem nich zůstala průzračně čistá.
Aţ půjdete lesem a na lesním potůčku uvidíte bílou bublinkovou pěnu, tak se dobře
dívejte. Třeba zahlédnete trpasličí maminku, jak máchá svoje namydlené děti…
pokračování za strany 7
Nyní měly následovat druhé zápasy, na které jsme se těšili, protoţe jsme se jiţ velice dobře
sehráli, ale kvůli tomu, ţe někteří hráči byli unavení, hrálo se jen finále, ve kterém Vizovice
těsně porazili Štípu, a utkání o 3. místo, ve kterém jsme se podruhé za sebou střetli
s Kašavou. Náš nástup byl skutečně bleskový, kdyţ jsme uţ ve čtvrté sekundě zásluhou
Tomášova gólu vedli 1:0. Tato trefa byla nejrychlejší v historii turnaje. Krátce nato jsme
přidali další branku a mohli jsme náskok zvýšit ještě více, ale opět se ukázala naše střelecká
smůla. Přesto jsme utkání s přehledem dovedli do vítězného konce a po výsledku 3:2 jsme
obsadili 3. místo.Mohli jsme jen litovat, ţe se odvety nehrály, protoţe kaţdým zápasem byl
náš výkon lepší.
Filip Němec, Tomáš Jasenský a Pavel Osoha
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Svátek sv. Tomáše, apoštola
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje,
patronů Evropy a hlavních patronů
Moravy
14. neděle v mezidobí
Svátek sv. Benedikta, opata a
patrona Evropy
15. neděle v mezidobí
Památka sv. Bonaventury, biskupa
a učitele církve
16. neděle v mezidobí
Památka sv. Marie Magdaleny
Svátek sv. Brigity, řeholnice a
patronky Evropy
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
17. neděle v mezidobí
Památka sv. Marty
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Památka sv. Alfonsa z Liguori,
biskupa a učitele církve
18. neděle v mezidobí
Památka sv. Jana Marie Vianneye
Svátek Proměnění Páně
Památka sv. Dominika, kněze
Svátek sv. Benedikty od Kříže,
panny a mučednice, patronky
Evropy
19. neděle v mezidobí
Památka sv. Kláry, panny
Památka sv. Maxmiliána Marie
Kolbeho, kněze a mučedníka
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
20. neděle v mezidobí
Památka sv. Bernarda, opata a
učitele církve
Památka sv. Pia X., papeže
Památka Panny Marie Královny
21. neděle v mezidobí
Památka sv. Moniky
Památka sv. Augustina, biskupa a
učitele církve
Památka umučení sv. Jana Křitele
22. neděle v mezidobí

Milí Pavle, Víťo, Alčo a vážený (a také
milý) pane Nášeli.
Musím, ač nerad, zkritizovat obsah Vámi
tvořeného časopisu. Chybí mi tam několik
„zásadních“ věcí, které by mohly zajímat
mládež od 15 let. Uvítal bych alespoň jednu
stránku pro tuto věkovou skupinu v každém
čísle. Mohla by obsahovat např. nabídky
různých akcí (nejen z DISu), dále něco ze
sportu či muziky (např. o U2 a jiných, třeba
i nekřesťanských kapelách) a myslím, že by
neměl chybět také nějaký příběh na
pokračování (hlavně aby byl poutavý a
dějově bohatý).
Děkuji předem za odpověď a nezlobte se na
mě za tu kritiku. Pochvalu napíšu jindy.
Petr Popelka
Milý Peťo,
Děkujeme Ti za tvé připomínky. Nebereme
je ani jako kritiku, ale naopak jako přínos
do budoucna. Souhlasíme s tím, že ve
Farníčku
by
neškodila
pravidelná
mládežnická rubrika, ale vše není tak
jednoduché. Prvním a hlavním problémem
jsou autorská práva – nemůžeme jen tak
vzít knížku a opisovat ji do Farníčku. Totéž
platí i o hudebních článcích. Nemohli
bychom je jen opsat nebo stáhnout
z internetu. Museli bychom je vytvořit
sami. A to je ten druhý problém – je nás na
takovou aktivitu málo. Ale pokud bys měl
zájem, mohl by ses přidat k nám a
spolupodílet se na vytváření časopisu. Tato
nabídka platí samozřejmě i pro všechny
ostatní, kteří by chtěli čímkoli přispět.
Budeme jen rádi, když se do tvorby zapojí
co nejvíce lidí.
Vynasnažíme se, aby se Farníček stále
zdokonaloval a uspokojil i Tebe.
Redakce Farníčku

 Ráno po svatbě v Káni Galilejské se hosté pomalu probouzejí, většina z nich se drží za
hlavu a sténá. Jeden zvláště „přejásaný a přepitý“ muž prosí: „Já mám takovou žízeň!
Skočte mi někdo pro vodu!“ Ježíš se zvedne, že tedy půjde. Ostatní to uvidí a
jednohlasně vykřiknou: „Ne! Ty už ne…“

 Matka Tereza přijde do nebe. Svatý Petr ji přijme a říká: „Je čas na jídlo“ a podá Matce
Tereze párek s hořčicí. Ta se podiví, ale přijme jej. Po týdnu, kdy dostává každý den
párek s hořčicí, to Matka Tereza nevydrží a zeptá se sv. Petra. „Víš, Petře, já jsem
skromná a je mi jedno, co jím. Ale řekni mi, proč je pořád párek s hořčicí?“
Svatý
Petr odpoví: „Víš, pro dva se nevyplatí extra vyvařovat. Nebo jsi tu v nebi viděla
VZKAZ
někoho kromě nás dvou?“

Pomůžeš Cyrilovi a Metodějovi najít správnou cestu na Velehrad?
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