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 Tato neděle je posledním prázdninovým dnem našich školáků. Mnozí
rodiče a určitě i babičky nebo dědové mají radost, že o děti bude zase
postaráno. Konečně budou uvolněni z každodenní a celodenní služby,

protože, jak mnozí poznali, věnovat se dětem od rána do večera, je úkol

mimořádně náročný
a složitý.


Evangelium
dnešní neděle nás vybízí k čistotě srdce. I ve výchově dětí je potřeba dbát právě
o toto,
 protože by se mohlo stát, že děti dělají mnohé věci jenom navenek, nebo také kvůli
tomu, aby měli od těch dospělých vychovatelů pokoj. Pánu Ježíši šlo vždy o lidské srdce.
Dokonce máme v osmeru blahoslavenstvích jedno, které odměňuje čistotu srdce příslibem, že
takoví lidé budou vidět Boha.
Jedná se o skutečnou upřímnost, která je velmi vzdálená formalismu při jednání. Jestliže
 po druhých, aby byli upřímní a čistého srdce, víme dobře, že dosáhnout takového
chceme
postoje
 není snadné. Čistotu srdce dosáhneme jedině stálou snahou a radostně
podstupovaným
denním vnitřním zápasem. Patří zde i každodenní upřímné zpytování

svědomí. Můžeme pomáhat svým nejbližším, pokud o to stojí, zpytovat svědomí, ale to

nejdůležitější je naučit sebe i druhé být zcela upřímný v Boží přítomnosti. Jestliže začíná
novýškolní rok, nemůže nám jít jen o pouhé vzdělávání rozumu našich dětí, ale především o
 lidského srdce. Je to velmi delikátní záležitost, která může člověka dobře nebo
výchovu
špatně
 ovlivnit na celý život.
Začátek
 školního roku je vždy novou výzvou k radostné a upřímné snaze předávat nové
generaci vždy to nejlepší, co v nás je. Aby se naše snaha neminula účinkem a také, aby nám

nescházely síly v našem výchovném snažení, k tomu vám všem žehná

otec Emil.




Na konci července jsme spolu strávili 3 dny na faře. Začátek byl
v pondělí v 9 hodin a sešlo se nás 13. Zpívali jsme, hráli hry, slízali si
zmrzlinu a šli domů. Plánované koupaliště nevyšlo, protože zrovna
pršelo. V úterý jsme se znovu vydali na faru – s batohem, který obsahoval
pyžamo, spacák, karimatku, šátek a další věci. Šátek jsme potřebovali
hned na první hru, při které si dvojice svázaly nohy a hledaly okolo fary
slova jedné písničky. Po dalších hrách jsme si začali chystat písničky na
mši svatou. Po ní jsme zapálili oheň, na kterém jsme opékali špekáčky, a
přitom zpívali a hráli hry. Potom jsme šli spát, ale o půlnoci nás
probudilo zvonění. Přišel sv. Mikuláš, který je patronem našeho kostela.
Přišel i v této netradiční době. Nechtěl po nás písničky ani básničky, ale
měli jsme dokázat svou statečnost. Připravil pro nás stezku odvahy a za
 statečnost nám dal něco na zub. Usnuli jsme až ve 2 hodiny v noci.
Příští den jsme opět zpívali a venku hráli hry. A minitáboření jsme ukončili hrou na
hamouna. Všichni jsme odcházeli s velkými zážitky a těšíme se na příště.
Filip Němec

Z dějin naší farnosti
6. KOSTEL – popis interiéru
Vůbec nejstaršími částmi vnitřního prostoru kostela jsou kazatelna a křtitelnice. Byly
postaveny na počátku 17. století, to znamená, že jsou asi 400 let staré. Po požáru kostela
v roce 1841 byla provedena jejich oprava. Křtitelnice je z mramoru a nad ní se nachází
sousoší sv. Jana křtícího Pána Ježíše v Jordánu. Kazatelna byla postavena v barokním slohu a
používala se až do počátku 70. let minulého století, kdy byl kostel ozvučen mikrofony.
Malovaná okna, která se nacházejí
nad bočními oltáři, vyrobila firma
Škarda v Brně. První dvě okna
byla do kostela nainstalována
v roce 1885. Okno zobrazující sv.
Valentina a sv. Josefa (zhotovené
na památku zesnulého fryštáckého
starosty Valentina Rektoříka) se
nacházelo na pravé straně
hlavního oltáře. Druhé okno, které
bylo na levé straně, znázorňovalo
sv. Antonína a sv. Františku (pro
Kostel před 2. světovou válkou
kostel jej zakoupil zeť Valentina
Rektoříka Antonín Fischer, stavitel v Holešově). Okna ale vpouštěla do presbytáře málo
světla a způsobila jeho celkové zatemnění. Roku 1926 byla proto přemístěna nad zadní boční
oltáře (sv. Valentin nad sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonín se sv. Františkou nad oltář sv.
Václava). Třetí okno znázorňuje sv. Terezii a nachází se nad oltářem Svaté Rodiny
(zakoupila jej Terezie Švachová). Poslední, čtvrté okno pak zobrazuje Boží Trojici a je
umístěno nad oltářem svaté Norfulky (pořídil jej fryštácký měšťan Max Roháček).
Dlažba v chrámové lodi byla až do konce 19. století kamenná. V roce 1897 byl kostel
vydlážděn novou šamotovou dlažbou (šamot je žáruvzdorný materiál vzniklý drcením a
pálením některých hornin).
V presbytáři se nacházely také dva skleněné svíčkové lustry. První zakoupil roku 1873
kaplan P. František Polášek, druhý pořídil v roce 1894 tehdy končící tkalcovský cech. Oba
tyto lustry byly po 2. světové válce odstraněny, protože bránily volnému výhledu do
presbytáře.
Zdi a klenba kostela byly v dřívějších dobách vymalovány většinou bílou barvou.
Nástěnnými malbami a ornamenty byl kostel poprvé vyzdoben v roce 1887 během působení
P. Jana Perůtky. Tato výzdoba byla ale nekvalitní a bylo nutné ji neustále opravovat. Proto
byla roku 1926 provedena nová nástěnná výzdoba, jejíž autorem byl bystřický malíř Jan
Ježek, který kostel vymaloval podle návrhu a za spolupráce akademického malíře Jana
Kohlera. Tato výzdoba vydržela do roku 1985, kdy byly chrámové zdi natřeny bílou barvou.
Vít Němec

Tak jsme si jednoho večera řekli: Co kdybychom udělali nějakou prázdninovou akci! A
kupodivu, jak řekl František, tento nápad nevyšuměl do prázdna a skutečně jsme se na
začátku srpna vydali do krásné části Slovenska – na Malou Fatru, kde jsme strávili jeden
týden. Základní tábor jsme rozloţili ve vesničce Štefanová, která leţí uţ v samém jádru Malé
Fatry, a odtud jsme kaţdý den vycházeli na méně či více náročné tůry. Původně se mělo spát
pod stany, ale z těch se nakonec stala spíše skladiště, protoţe většina lidí vyuţívala krásného
počasí a trávila noc pod širákem. Vařili jsme na ohni a koupali se v přírodní vaně, kterou
jsme si vytvořili v potůčku tekoucím hned vedle zahrady. Voda byla sice hodně studená, ale
na to jsme si brzo zvykli.
Odpočinek na Malém Rozsutci První den jsme šli přes
Jánošíkovy Diery, které se nám
velice líbily kvůli řetězům a
ţebříkům, jichţ tam bylo plno,
aţ na Malý Rozsutec. Při této
tůře jsme potkali první ze
symbolů našeho pobytu –
anorektičku. Dalším se stal
svalnatý muţ, kterého jsme
přejmenovali na Ramba. Další
den jsme se rozhodli, ţe
zdoláme i Velký Rozsutec.
První část cesty byla stejná –
přes Jánošíkovy Diery na
Medzirozsutce – a poté přišlo strmé stoupání aţ na vrchol (1610 m). Zatímco po prvním dnu
byli všichni relativně v pohodě, dnes se jiţ začala objevovat únava, a proto jsme se rozhodli,
ţe další den bude odpočinkový. Proto většinu z nás šokovalo a naštvalo, kdyţ tento
odpočinek začal tím, ţe jsme pod Františkovým vedením museli vystoupat na vysoký strmý
kopec, ze kterého se uţ některým ani nechtělo dolů, protoţe byli unaveni. Nakonec jsme přes
řetězy a skály došli aţ do Terchové, odkud jsme odjeli do
Verča s nutellou
Ţiliny, abychom se osvěţili v místním koupališti.
Další den nás čekal nejdelší pochod – tůra na nejvyšší
horu Malé Fatry – Velký Kriváň (1709 m).
Nejnáročnější byla část, kdy jsme stoupali do velice
strmého kopce vedoucího na Poludňový Grůň. Odtud
jsme jiţ v poklidném tempu došli po hřebeni aţ na
vrchol, jehoţ dobytí jsme oslavili nutellou. Bylo to
zajímavé, protoţe jsme neměli lţičky, a tak jsme museli
jíst rukama, v čemţ se někteří přímo vyţívali (viz.
fotka). Dolů jsme se svezli lanovkou a do tábořiště jsme
dorazili kolem sedmé. Všichni byli spokojeni, ţe
náročný výlet zvládli. Jedinou kaňkou bylo to, ţe ze
zdravotních důvodů (prý způsobených salámem
vysočinou, který byl naším nejčastějším obědovým
jídlem, coţ ale nebyla pravda) nemohli tůru absolvovat

Někteří členové
výpravy spali
téměř všude

dva naši členové – Martin a Pavla. Další den uţ byli
naštěstí v pořádku.
Předposlední den byl znovu víceméně odpočinkový, i
kdyţ ani tentokrát nebyli všichni zcela spokojeni. Po
skalnaté stezce s krásným výhledem jsme vyšli na kopec
Sokolie. Večer otestovala většina typické slovenské jídlo
– brynzové halušky, které všem chutnaly. Večer byl
závěrečný táborák, při němţ jsme se shodli, ţe akce se
vydařila, přestoţe byla první, a všichni litovali, ţe uţ
musíme domů. Nezbývá, neţ se těšit na příští rok.
Pavel Osoha

V tomto čísle začíná seriál o slavné irské rockové kapele U2.
Tato skupina je povaţována za křesťanskou a je na ní tolik
zajímavého, ţe určitě stojí za to věnovat jí několik čísel
našeho Farníčku.
První kapitola historie U2 se začala psát v Artaně, na
předměstí irského hlavního města Dublin, přesněji na Mount
temple comprehensive school. Na této škole vyvěsil nadaný hudebník Larry Mullen inzerát,
v němţ sháněl hudebně nadané lidi, kteří by byli ochotni hrát ve skupině. On sám hrál na bicí
a prošel uţ dvěma seskupeními. Do obou se však dostal aţ jako poslední, byl proto nucen
respektovat poţadavky ostatních kapelníků. Na škole však poznal kytaristu Alberta
Bradshawa, který mu ihned představil dalšího potenciálního člena skupiny s excelentním
hudebním sluchem. Jmenoval se Dave Evans (později The Edge – podle jeho hranatého
obličeje). Dále přišel do skupiny jeho bratr Dick. K Evansovým se také připojil člověk
posedlý elektrickou kytarou – Adam Clayton. Po problémech s učením se jeho kytara,
koupená za drahocenných 12 liber, přičiněním rodičů rozletěla nárazem o dláţku. Potom se
připojil sice nepříliš dobrý hráč, ale zato skvělý zpěvák Paul Hewson (později přezdívaný
jako Bono Vox). Měl od malička sklony k umění a teď, kdyţ začala éra punku, nevydrţel
doma nečinně sedět. Na první zkoušce se střetla tato sestava – Paul Hewson – zpěv, Adam
Clayton – basová kytara, Larry Mullen jr., Dick a Dave Evansovi – kytary. Dick však uţ na
počátku z kapely odešel, takţe nakonec zůstala čtveřice hudebníků, kteří spolu hrají dodnes.
První spory začaly okolo názvu skupiny. Adam navrhoval The Feedback a The Hype, ale
Bonovi vrtal v hlavě stále název U2. Tento název měl spoustu významů. U2 bylo americké
špionáţní letadlo, které v Rusku roku 1960 pár dní před Bonovým narozením sestřelili, U2
byla také americká vojenská ponorka a anglicky se U2 vyslovovalo „You Too“, coţ
v překladu znamená „vy také.“ Tento název se nakonec ujal.
Události začaly mít rychlý spád. Na základě demokazety si je vybrala společnost Island
records, která vytušila moţný úspěch. Ještě předtím však stihli v září 1979 vydat singl U2-3 a
Another day. Začali spolupracovat s manaţerem Paulem McGuinessem a producentem
Stevem Lillywhitem. V březnu 1980 vyšlo jejich první album Boy.
Petr Popelka

AKCE V ZÁŘÍ A ŘÍJNU
Moderní tanec (26. – 28. 9. 2003, vedou Hanka, Techno Duny, Andrejka)
Lidičky, zdareček, jdeme tanečně divočit do báječné music atmosféry!!! Kdo má rád disco,
techno, srandičky a nové tváře a taky tanec, tak tohle je akce právě pro něj! Pojďte, rozvíříme
pěkně energii, poznáme nové tance. Báječný víkend v energickém tanečním duchu pro
začátečníky i pokročilé. Můžete přivézt i své oblíbené CD.
Cena: 490,- Kč, minimální věk: 15 let
Intenzivní výtvarný kurz – „Přírodní haló“ (26. – 28. 9. 2003, vede Markéta Kunstová)
Suché traviny, semenné tobolky a mnoho dalších přírodnin je překvapivě jednoduché
naaranžovat do nespoutaných kytic a tvarů. Doporučujeme všem laikům i učitelům, kteří
chtějí obohatit svou tvořivou práci s dětmi. Zajímavá aranžmá, dekorace, fixace, barvení...
Cena: 820,- Kč, minimální věk: 15 let
Skalní hrátky I. (26. – 28. 9. 2003, vede Stanislav Žáček)
Máš nutkání, když vidíš nějakou skálu, vylézt na ni? Co takhle nechat se tímto nutkáním
unést na Skalném u Hostýna.
Cena: 490,- Kč, minimální věk: 15 let
Víkend pro nezadané (17. – 19. 10. 2003, vede P. František Bezděk, SDB, Zdeněk Valenta)
Víkend pro ty, kdo hledají přátele a chtějí spolu s nimi prožít tři dny naplněné pohybem,
společným dialogem, novými zážitky.
Cena: 490,- Kč, věk: 20 – 35 let
Sochání aneb s kladivem na Ytong! (17. – 19. 10. 2003, vede Marta Hefková)
Už potřetí se vás snažíme nalákat na vysoce kreativní činnost – práci s Ytongem (stavební
kámen, velmi lehce opracovatelný). Vyrábět můžeme sochy, podstavce na svíčky nebo prostě
jen tak...
Cena: 590,- Kč, minimální věk: 15 let
Akce začínají zpravidla večeří v 19 hodin a končí poslední den obědem.
Přihlásit se lze telefonicky na číslech 577 911 065 nebo 577 912 536 (v pracovní dny od 9:00
do 16:00), písemně na adrese Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták 26, 763 16, nebo e-mailem
disfryst@volny.cz, nejpozději však 14 dní před zahájením akce. Po přihlášení obdržíte
pozvánku s podrobnými informacemi a složenku. Přihlášku potvrdíte platbou.
Podrobnější informace o akcích a další informace týkající se DISu najdete na internetové
adrese www.volny.cz/disfryst.









NACVIČOVÁNÍ NA VÁNOCE


3. 9.
7. 9.
8. 9.
13. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
20. 9.

21. 9.
27. 9.
28. 9.
29. 9.

30. 9.
1. 10.

Památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve
23. neděle v mezidobí
Svátek Narození Panny Marie
Památka sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve
Svátek Povýšení sv. Kříže
Památka Panny Marie Bolestné
Památka sv. Ludmily, mučednice
Památka sv. Ondřeje Kim
Taegona, kněze, Pavla Chong
Hasanga a druhů, mučedníků
25. neděle v mezidobí
Památka sv. Vincence z Paula,
kněze
Svátek sv. Václava, mučedníka a
hlavního patrona českého národa
Svátek sv. Michaela, Rafaela a
Gabriela, archandělů
Památka sv. Jeronýma, kněze a
učitele církve
Památka sv. Terezie od Dítěte
Ježíše, panny
Památka sv. andělů strážných
Památka sv. Františka z Assisi
27. neděle v mezidobí

Od září začíná schola nacvičovat zpěvy na
vánoční svátky. Zkoušky jsou každou
středu po mši svaté na faře. Přijít může
každý.





KLUB MAMINEK
S novým školním rokem se znovu začneme
setkávat i my – maminky s dětmi. Každé
druhé úterý v 9 hodin může přijít každá
maminka, která si chce popovídat a
dozvědět se něco nového. Na programu
máme vždy nějaké zajímavé téma.
16. 9. Poprázdninové setkání
30. 9. Beseda o vaření

Ve dnech 11. – 14. září 2003 navštíví
Slovensko papež Jan Pavel II.
Možná, že se někteří z vás rozhodnou využít
této příležitosti k setkání se Svatým Otcem.
Asi nejvhodnější příležitost bude při mši
svaté v neděli 14. září v 10 hodin v Bratislavě – Petržalke.
Jan Pavel II. však během 4 dnů navštíví i další místa na Slovensku.
Přinášíme vám proto stručný program jeho oficiální návštěvy.
Čtvrtek 11. září
Dopoledne: Přílet do Bratislavy, setkání s prezidentem Schusterem.
Odpoledne: Návštěva katedrály sv. Jana Křtitele v Trnavě.
Pátek 12. září
D: Odlet do Banské Bystrice, 10:30 mše sv. na náměstí SNP.
Odpoledne: Setkání se slovenskými biskupy, návrat do Bratislavy.
Sobota 13. září
D: Odlet do Košic, 11:30 mše sv. v amfiteatru Podrákoš u Rožňavy.

Odpoledne: Návštěva biskupství v Rožňavě a návrat do Bratislavy.
Neděle 14. září
Dopoledne: 10:00 mše sv. a blahořečení mučedníků Vasila Hopky a Zdenky Schelingové.
Odpoledne: Rozloučení na Apoštolské nunciatuře v Bratislavě a odlet do Říma.
2. 10.
4. 10.
5. 10.

 Katolík, presbyterián a baptista sedí v rybářském člunu a chytají ryby. Katolíkovi
dojdou červi, a tak se rozhodne, že si dojde na břeh pro zásoby. Vystoupí tedy z člunu a
po vodě přejde na břeh. Baptistovi můžou oči vypadnut a říká si: „Ten ale musí mít
silnou víru.“ Za chvilku to ještě udělá presbyterián. Baptista nemůže uvěřit svým očím a
cely nesvůj zjišťuje, že i jemu dochází červi. Chvíli se přesvědčuje, že i on má silnou
víru. Nakonec se odváží a vystoupí z člunu. Okamžitě však zmizí pod hladinou. Katolík
se otočí na presbyteriána a říká: „Zdá se, že bratr neví, kde jsou ve vodě kameny.“

Hřebenovka – Svatý Václave… (pokračování v tajence)
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1. Milá členka rodiny
2. Slezské město
3. Odpolední jídlo
4. Menší taška
5. Zemědělská budova
6. Pohovka
7. Automobilová houkačka
8. Český literát (Milan)
9. Slovensky odhadnul
10. Nemocní lidé (obecně)
Nápověda: Liliput, Oficiál

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pohádková země trpaslíků
Druh ryby (také –ý–)
Zámecká místnost
Druh pamlsku
Zrakové orgány domácího zvířete (dvě slova)
Nenamluvit pravdu
Protivník, soupeř
Zástupce katolického biskupa
Štíhlý kamenný jehlan
František Záloha
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