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FARNÍČEK – zpravodaj farnosti sv. Mikuláše ve Fryštáku. 

Vychází 1x měsíčně, určeno pro vnitřní potřebu, neprodejné. 

Redakční rada: P. Miroslav Dibelka, Mgr. Pavel Nášel, Vít Němec, Pavel Osoha ml. 

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

E-mail: farnicek@post.cz, internet: http://www.farnostfrystak.wz.cz. 

Uzávěrka pro vaše příspěvky je vždy ke 25. dni měsíce!!! Vyšlo 28. 1. 2006 v nákladu 230 ks. 

 
 

 
Vodorovně: A. holandská řeka, výrobce zápalek, B. 1. díl tajenky, C. jméno Zátopkové, tání 

sněhu, kopt, D. část nohy, zkr. politické strany, primát, druh koření, podobenka, E. maďarsky 

„hodina“, belgické lázně, plátěné přístřeší, polní míra, potom, F. hlas klaksonu, úder sekyrou, 

tečka, Němec, vodní proud, slovenská předložka, G. slovensky „oběd“, svatební květina, 

trojice, ruské pohoří, H. 2. díl tajenky, I. vojenská prodejna, části plotu, silné provazy, 
osahání. 

Svisle: 1. záplava, 2. projev přízně, sportovní oblek, 3. buničina, číslovka, 4. platidlo, 

sedačky žokejů, 5. papoušek, SPZ Opavy, sloní zub, 6. kladná elektroda, pastevec ovcí, 

7. bavlnářský podnik v Tanvaldu, ochucovat solí, 8. ohrada, finanční odvody, 9. okopanina, 

druh nábytku, 10. jihoevropská řeka, bývalá prodejna papíru, 11. česká řeka, švýcarské 

město, 12. bor, druh obrazu, staroarménské město, 13. cizí mužské jméno, ovčí srst, 14. 
starořecký bajkář, starý název pro obchod, 15. značka žehliček, osamocena, 16. okraj. 

Nápověda: Maas, Sion, Olaf. 

Tajenka z minulého čísla: Šťastný a veselý nový rok připravil František Záloha 

 
 

MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍKK  FFRRYYŠŠTTÁÁCCKKÉÉ  FFAARRNNOOSSTTII  

44..  RROOČČNNÍÍKK  --  ČČÍÍSSLLOO  3366  --  ÚÚNNOORR  22000066  

V sobotu 14. 1. se na DISu 

konal již tradiční ples 
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29. 1. 4. neděle v mezidobí 

2. 2. Svátek Uvedení Páně do 

chrámu 

5. 2. 5. neděle v mezidobí 

6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a 

druhů 

10. 2. Památka sv. Scholastiky 

12. 2. 6. neděle v mezidobí 

19. 2. 7. neděle v mezidobí 

22. 2. Svátek Stolce sv. Petra 

23. 2. Památka sv. Polykarpa 

26. 2. 8. neděle v mezidobí 

 

 

 

    
 Rok diecéze 

Moravští a čeští biskupové navrhli, aby se letošní rok stal rokem diecéze. 

Co pod tím máme rozumět? 

Diecéze, jako územní celek spravovaný olomouckým arcibiskupem 

Janem Graubnerem a jeho pomocným biskupem Josefem Hrdličkou, má se nám státi jejím 

poznáváním bliţší. Naše arcidiecéze má 423 farností a působí a ţije v ní 386 kněţí – z toho je 

např. 41 polských kněţí a jeden pochází dokonce z Uzbekistánu. 

Únor bude pro naši farnost významný tím, ţe k nám (na DIS) zavítá otec arcibiskup 

Graubner, aby se setkal s kněţími našeho, tedy vizovického děkanátu a hlavně 

s ekonomickými a pastoračními radami jednotlivých farností. 

Jak blíţe poznávat arcidiecézi olomouckou? Kaţdý z nás na svých cestách zavítá do 

nejednoho města či vesnice a můţe navštívit tamnější bohosluţbu v kostele či kapli. Určitě 

jsou také nějaká poutní místa, která ještě neznáme. 

Na známých i méně známých místech se konají duchovní cvičení, exercicie, jichţ se můţeme 

zúčastnit a s poznáním místa lépe poznáme sebe i Boha. Jednotlivá společenství se mohou 

rozhodnout strávit společné dny na nějakém pěkném místě, více se poznat a pokochat 

krásnou přírodou. Je mnoho moţností, jak se s naší arcidiecézí blíţe seznámit. Získáme tím 

inspiraci a obohatíme sebe i farnost a naopak z našeho předáme druhým. 

Děláme dobře, kdyţ se modlíme za biskupy a kněze. Ti se zase modlí za diecezány a farníky. 

Dochází ke vzájemné výměně modliteb a tak si pomáháme, aby světlo Kristovo stále hořelo.  

To světlo také zazáří 2. února na Hromnice a i nadále jej máme ţivit modlitbou a svátostmi. 

Vše dobré v nás a skrze nás činí Bůh. Na nás je, abychom MU nepřekáţeli a ON mohl konat 

své dílo. 

Jeden filosof napsal: „Ţít znamená společně růst.“ Růst v lidskosti, v poznání, v odpouštění, 

ve víře a v lásce. 

S přáním, abychom nebyli trpaslíci! 

otec Mirek  



 

KLUB MAMINEK 

31. 1. tvoření bižuterie 

 (malovaná sklíčka) 

14. 2. povídání o adopci na dálku 

a pěstounské péči 

28. 2. posezení v čajovně při dobrém 

čajíčku v tomto chladném počasí 

* * * * * * * * * * 

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO 

17. – 19. 2. Přechod Javorníků 

24. – 16. 2. 24 hodin kreace 



Farnost Štípa a farnost Fryšták společně pořádají 

PPPOOOUUUTTTNNNÍÍÍ   ZZZÁÁÁJJJEEEZZZDDD   DDDOOO   ŘŘŘÍÍÍMMMAAA   

21. 7. – 29. 7. 2006 

 

Program bude mimo jiné zahrnovat: Audienci u Svatého Otce, prohlídku všech velkých 

římských bazilik (sv. Petra, Lateránská, Santa Maria Miggiore, Svatého kříţe a další), 

Kalistovy katakomby, Koloseum a další významné římské památky, prohlídku města 

Bologna, koupání v moři a další. Nebude samozřejmě chybět duchovní program. 

Cena: 8000,- Kč (je v ní zahrnuta doprava autokarem, ubytování v poutním domě Velehrad 

v Římě, polopenze, průvodce a vstupné). 

Duchovní doprovod: P. František Sedláček ze Štípy a P. Miroslav Dibelka. 

Zájemci se mohou hlásit v sakristii. 
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ŘŘÍÍMMSSKKÁÁ  DDIIEECCÉÉZZEE  ZZVVEEŘŘEEJJNNIILLAA  

MMOODDLLIITTBBUU  ZZAA  BBLLAAHHOOŘŘEEČČEENNÍÍ  PPAAPPEEŽŽEE  JJAANNAA  PPAAVVLLAA  IIII..  
 

Nejsvětější Trojice, děkujeme Ti, že jsi darovala církvi papeže Jana Pavla II. a že v něm 

zazářila Otcova něžnost, sláva Kristova Kříže a lesk Ducha Svatého. 

On se zcela odevzdal tvému nekonečnému milosrdenství a mateřské přímluvě Panny Marie, 

dal nám živý obraz Ježíše Krista, Dobrého Pastýře, a ukázal nám svatost jako nejvyšší 
měřítko každodenního života a cestu, jak dosáhnout věčného společenství s Tebou. 

Dopřej nám na jeho přímluvu a podle své vůle milost, o kterou tě prosíme v naději, že bude 
brzy přijat do počtu tvých svatých. Amen! 
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Hned po Novém roce – od 4. 1. – vyrazily do ulic Fryštáku skupinky Tří králů. Letos jich 

bylo méně, protože vypadli někteří vedoucí. Dětí bylo naopak hodně (z náboženství chtěly 

dokonce chodit celé dvě třídy – ale opravdu to nejde a omlouvám se jim, snad bude příští rok 

více vedoucích a budou moci chodit i oni). Čtenáři Farníčku by to mohli vzít jako výzvu – 

pokud by v příštím roce chtěli vést skupinku, mohou se přihlásit u paní Pšejové. 

Letos jsme chodili celé 4 dny. A hned ten první jsme byli šokováni telefonickou zprávou ze 

Zlínských novin, že by nás rádi vyfotili na přední stranu. Ve čtyři hodiny odpoledne už jsme 

pochodovali po náměstí a pózovali fotografce. Potom nás chtěla vyfotit přímo v akci. 

Zazvonili jsme tedy u prvního domu a když jsme se představili, z domácího telefonu se 

ozvalo: „Tady nikdo není!“ Tím se lidé přímo ošidili o možnost být v novinách. 

Jinak nás ale skoro všude vítali s otevřenou náručí, děti dostaly sladkosti, které si opravdu 

zasloužily. Je to totiž dost vysilující a únavné – chodit, zpívat, mrznout – však si to někdy 

zkuste… 

Někde nám neotevřeli, ale my nevíme, jestli opravdu doma nebyli, či nás nechtěli pustit… 

Jinde jsme se zase mohli aspoň na chviličku ohřát v teple, ale opravdu jsme nikoho nechtěli 

zdržovat. 

Děkujeme všem, kteří i letos přispěli do pokladničky na Charitu. Jednou se jim to jistě vrátí – 

buď tady „dole“, nebo „nahoře“ v nebi. 

A ještě letošní výsledky jednotlivých skupinek: 

Jaroslav Jasenský 14 555,- 

Jana Skaličková 13 177,- 

Alena Horáková 10 571,- 

Ludmila Görigová 6 597,- 

Gabriela Jasenská 6 156,- 

Helena Němcová 5 773,- 

Luboš Fuksa 5 741,- 

Jitka Vaňharová 5 665,- 

Bohuslava Manďáková 3 956,- 

Vlasta Konečná 2 160,- 

Celkem  76 349,- 

Ještě jednou děkujeme všem dárcům. 

A na co se letos vlastně vybíralo? Na hospic na Svatém Kopečku u Olomouce, na vizovickou 

Nemocnici Milosrdných bratří, na tzv. krizový fond (pro potřebné lidi v nouzi) a do zahraničí 

(katastrofy). 

Jana Skaličková 
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Loňské roráty se snídaněmi na faře byly úspěšné. 

Někdy se dokonce sešlo až 40 dětí. Asi 

nejoblíbenější byl párek v rohlíku. A děti říkaly: 

„Děkujeme, bylo to moc dobré!“ Velmi dobré bylo i 

to, že mohly společně sedět u stolu a jíst. Bylo to 

takové podobenství slavení mše svaté – eucharistie. 

Ale kdo ví, jestli budou snídaně i letos. Není totiž 

možné, aby tato akce ležela na bedrech dvou 

maminek, které mají své děti a zaměstnání. 

Nechceme  zatěžovat   snídaněmi   maminky,   které  

jsou rády, že vůbec své děti do kostela včas dovedou, ale chceme poprosit paní a babičky, 
které by byly ochotné se v přípravě snídaní střídat. 

A protože nevíme, koho oslovit, využíváme Farníček. Byla by totiž škoda, aby děti o roráty 

přišly. Chceme poděkovat zejména p. Divilové, p. Bublíkové, p. Manďákové, Staníkovi 
Divilovi a Evě Němcové za pomoc při snídaních. 

                            za katechetky Jana Skaličková 

 

 

 inspiruje, vzdělává, informuje a baví 

 je alternativou a doplňkem k současným televizním programům 

 šíří pohodu, pokoj, lásku a odvahu, nabízí možnost pro duchovní růst 

 je název televizního programu pro rodinu, která přijímá život aktivně v jeho celistvosti 

 je taková televize, před kterou nemusíte mít obavy posadit své děti 

 není pro život, jaký je, ale pro život, jaký může být, když o to budou lidé stát a usilovat 

Hlavním zaměřením bude důraz na šíření pozitivních hodnot, na všeobecnou snášenlivost mezi 

lidmi, na rozšiřování duchovního i kulturního obzoru. Televize NOE bude pomocníkem 

a prostředníkem pro všechny, kteří potřebují radu, pomoc či ochranu. 

Profil vysílání lze charakterizovat jako televizi s etickým rozměrem určenou pro celou rodinu. 

Vysílání bude optimistické a bude stavět na tradičních křesťanských hodnotách. Bude tedy 

výrazně odlišné od vysílání jiných stanic, a to i cílevědomým omezením zobrazování násilí 

a nemravností. Velká pozornost bude věnována i tématům spojeným se vzděláním. Zaměříme se 

rovněž na doplňování znalostí české i světové historie, na jazykovou vybavenost, popularizaci 

poznatků z vědy, medicíny a dalších odvětví. 

Cílem vysílání je oslovit široké spektrum diváků všech generací a všech sociálních skupin. 

Nezanedbatelný prostor budou dostávat rovněž neziskové organizace a také orgány samospráv 

a státní správy. Divák tak získá informace a celkový objektivní přehled. Využitím nových 

technologií bude dán prostor pro větší vzájemnou komunikaci s divákem. 

Číslo konta, na které je možné posílat dary, odpočitatelné od základu pro výpočet daně, je KB 

Ostrava, č.ú. 35-3936570207/0100, konstatntní symbol: při převodu z účtu 0558, poukázkou 379, 

variabilní symbol: Vaše členské číslo Klubu přátel, RČ nebo jakékoli číslo, které oznámíte 

na korespondenčním lístku nebo mailem na adresu leos.ryska@telepace.cz. 
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Na místě, kde se nachází zlínský kostel sv. Filipa a Jakuba, stál už počátkem 15. století menší 

katolický kostelík. Ve druhé polovině 16. století byl rozšířen a v první polovině 19. století 

zásadně přestavěn. 

Přispěly k tomu dvě nešťastné události. V roce 

1803 spadla chrámová klenba a v roce 1807 

narychlo opravený kostel vyhořel. Na náklady 

majitele panství Claudia z Brettonu postavil 

kostel znovu holešovský architekt Goluška. 

V roce 1849 postihl město Zlín rozsáhlý požár, 

který zasáhl i kostel a zničil zvony a hodiny. 

V letech 1969 – 1970 byla provedena 

rekonstrukce celého interiéru v duchu II. 

vatikánského koncilu – vznikl oltář čelem 

k lidu, mozaiky atd.  

Interiér v současnosti nejvíce upoutá právě svou originální výzdobou. Původní obraz patronů 

kostela (sv. Filipa a Jakuba) na hlavním oltáři byl nahrazen velkou mozaikovou dekorací, 

která pokrývá nejenom čelní stěnu, ale táhne se i po obou bočních stěnách. Zobrazen je na ní 

Kristus s apoštoly i s dalšími postavami z biblických dějin. Obraz na jednom z bočních oltářů 

tvoří mozaika Neposkvrněného početí Panny Marie. V dolní části je vymodelován 

v hlubokém reliéfu srpek měsíce,  který zároveň jako zlatá páska drží pohromadě stonky růží.  

Ze světla okolo měsíce se zvedají k Panně Marii prosící ruce, 

z nichž některé drží modré květy. Stropní malby pocházejí 

z roku 1904. 

Ve Zlíně na Jižních Svazích byl v roce 2003 postaven i druhý 

kostel – zasvěcený Panně Marii Pomocnici. 

Bohoslužby 

 pondělí, středa až sobota 6:30, 18:30 

 úterý 6:30 

 neděle 6:50, 8:30, 9:50, 11:30, 18:30 

 (text a fotografie z knihy Kostely na Valašsku, kterou vydalo 

nakladatelství Public Art, Radovan Stoklasa, Příčná 1390, 

Rožnov pod Radhoštěm) 

-pn- 
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V sobotu 14. 1. se konal již 6. 

ročník DISáckého plesu a opět 

se velice vydařil. Stoly byly 

obsazeny do posledního 

místečka, parket byl plný 

tanečníků a tanečnic, a to všech 

věkových kategorií. Podávalo 

se vynikající jídlo a pití, 

nechybělo předtančení a 

samozřejmě ani bohatá 

tombola. Prostě ples, jak má 

být... Tak zase za rok! 

-pk- 

 

9 

 

 

 

  

 

 



    

 

 

 

AAA   JJJEEE   PPPOOO   SSSEEEZZZÓÓÓNNNĚĚĚ.........   
Zřejmě se zeptáte: „Po jaké sezóně??? Ţe 

bychom zase něco propásli, nějaké slevy nebo 

akce?“ Nemějte obavy, nic jste nepropásli. To 

jenom zpěváci ukončili uţ svoji šestou sezónu 

– rok 2005. Ukončení bylo jiţ tradičně na 

místní faře pod patronací našeho pana faráře, 

tentokrát uţ třetího v pořadí, otce Mirka. Řady  

zpěváků se zase rozšířily a fara uţ začíná být těsná. Jenom ti muţi by potřebovali posílit 

o další hlasy. Tak se obracíme na Vás, chlapi, přijďte na pomoc! 

A teď zpátky ke sboru. „Náčelník“ Pavel Osoha po uvítání přítomných nejprve zhodnotil 

uplynulý rok. Pak následovalo udílení ocenění podle návrhů, které po dlouhé rozpravě 

předloţil „nominační výbor“. Ocenění bylo celkem 10, ale  vyzvedl  bych  jen  tři.  Cenu  pro  

nejmladšího člena sboru – Marušku Görigovou 

(10) a cenu pro nejstaršího člena (veterána) – 

Zdeňka Orsavu (60). Zde je vidět, ţe náš sbor je 

opravdu „multigenerační“. Dalším originálním 

oceněním byl „skokan roku“ a získal je František 

Osoha (15), který během roku přestoupil ze 

sopránů mezi muţské hlasy (slovy sbormistra 

„humpolácké“). 

Po udělení cen se jednotlivé hlasy daly do 

soutěţení. Tentokrát šlo o skládání puzzle, jen 

obrázky vypadaly, jakoby je roztrhal pes na sto 

kusů.   Na  třech  obrázcích  byli  členové  sboru.  

Úkol to byl hodně těţký, ale ţeny jej zvládly. Chlapi tentokrát neuspěli, a tak jim zůstaly oči 

pro pláč. Ale chlapi přece nebrečí a navíc tu mezi různými dobrotami a cukrovím byla 

i sklenička dobrého moravského vínka. Kytara byla také po ruce a pár známých písniček 

zaplašilo smutek. A jelikoţ byla doba vánoční, nechyběly ani vánoční dárky. Kaţdý přinesl 

nějaké to malé vánoční překvapení pod stromeček. Abychom se náhodou nepohádali jako 

malé děti, kdo má co lepší, dárky  byly označeny čísly, která si pak kaţdý tahal z klobouku. 

A představte si, téměř na všechny vyšlo dvakrát. Dárky byly milé a rozmanité, od kuličky 

na oţivení Golema aţ po dřevěného koníka s povozem, inu pro všechny generace. 

A uţ tu byl čas pro volnou zábavu. Jasně! Zbývalo si ještě povykládat o kaţdodenních 

radostech a záţitcích, co ve školce, jak jde škola, nebo o práci a kaţdodenním  ţivotě.  A  kdo  

nechtěl? Tak si od srdce mohl zazpívat 

s ostatními aţ do… no, aţ do půlnoci. 

Díky všem za příjemný a dobře připravený večer, 

díky Pánu Bohu i Vám za existenci takového 

společenství. Kolik lidí, tolik různých názorů, 

zkušeností, rozdílných tváří, různých hlasů... Je to 

vlastně zázrak, kdyţ se dva lidé shodují ve 

stejném názoru. Štěstí je to jediné, co můţeme 

dávat, aniţ bychom to sami měli. 

Ferda Kočenda 
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,,,,SSlláávvaa  nnaa  vvýýssoosstteecchh  BBoohhuu  aa  nnaa  ZZeemmii  ppookkoojj  

lliiddeemm  ddoobbrréé  vvůůllee..““  ((LLkk  22,,1144))  

Drazí přátelé, 

Zde jsem s vánočním přáním, které Vám přináším jménem všech 

sponzorovaných dětí z Bala Praghathi Kendra Services. Ať Vy a 

Vaši milovaní sdílí štěstí, které přináší Vánoce a nový rok ať je 

naplněn krásou, spokojeností a radostí.  

Jsem šťastná, že Vám mohu sdělit, že s Vaší podporou, dobrou 

vůlí, spoluprácí a podněty, které nám poskytla Charita Praha, 

se zdařilo vhodným způsobem uskutečnit všechny aktivity Bala 

Praghathi Kendra Services. Tento rok 2005 byl nazván rokem 

strachu a rokem katastrof. Rok začal uprostřed zpustošení, které  

způsobilo tsunami. A přírodní katastrofy pokračovaly po celý rok – záplavy, vichřice a 

zemětřesení, zabíjející tisíce lidí, zanechávající miliony bez domova. Terorismus, zabíjející 

nevinné lidi, je další pohromou naší společnosti. Korupce se stala morem naší společnosti. 

Tváří v tvář těmto přírodním i lidským pohromám v kterékoliv části světa, které mají všude 

své následky, se cítíme naprosto bezmocní a zcela závislí na Bohu. Jakkoli bohatý a mocný 

člověk může být, nedokáže se vypořádat s těmito tragédiemi a utrpením. My všichni ,,Ho“ 

potřebujeme v naší loďce. Žádá nás, abychom se starali o nejmenší z Jeho bratří a sester. My 

všichni potřebujeme slyšet, jak říká: ,Nebudeš se bát hrůz nocí... ani moru, který kráčí 
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Jeho nejmenší bratry a sestry. Ať Vám on žehná a splní Vaše touhy a přání. 
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Vaší zemi cítili doma.“ Velmi obdivujeme sponzory pro jejich skutečnou sympatii 

sponzorovaným dětem. Tento rok dostaly jako vánoční (deepavali) dárek látku na šaty, 
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sponzorovaným dětem rozdány školní pomůcky jako jsou knihy, školní brašny, školní 

uniforma, pomůcky pro geometrii, podložky, poplatek za školné.  

Přijměte prosím jménem všech sponzorovaných dětí vyjádření mé vděčnosti za Vaši lásku, 

zájem a štědrost. 

Ještě jednou Vám přeji požehnané Vánoce a šťastný nový rok. 

Se srdečnými pozdravy 

Denisa Mascarenhas – ředitelka Bala Praghathi Kendra Services 

Na další stránce si můţete přečíst dopis přímo od jednoho z adoptovaných dětí. 
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Drazí sponzorující rodiče, 

Tady je Vaše milující dítě Andriya, aby Vám napsalo pár řádků a vyprošovalo od Vás 

požehnání. Nacházím se v dobrém zdraví a doufám, že totéž uslyším i od Vás. První 

semestrální zkoušky jsem ukončila dobrými známkami. Měla jsem prázdniny v říjnu. Během 

těchto dnů jsem si hrála s mým bratrem a sestrou, pomáhala jsem své matce a dělala práci 

do školy. K Vánocům jsem Vašim jménem obdržela krásný dárek. Mnohokrát děkuji. Za naši 

školu se šest žáku zúčastnilo soutěže talentů, a to ve folklórních tancích.  

Přeji Vám se členy mé rodiny šťastné Vánoce a pokojný nový rok. Ať Vám Ježíšek požehná a 

dá Vám dobré zdraví. Tím končím. 

Vaše milující dítě 

Andriya Louis 

Aktuální informace o stavu sbírky 

K 20. lednu 2006 bylo vybráno 29 610,- Kč (tato částka pokrývá náklady za šest dětí). 

Do sbírky se zatím zapojilo 90 občanů. Závěrečnou zprávu o sbírce zveřejníme v dalším čísle 

Farníčku. Děkujeme všem, kteří doposud adopci na dálku podpořili. 

organizátoři sbírky 

 

 Z dějin naší farnosti 
 

 

 
26. KOSTEL – zvony (pokračování)  

„Hrubý zvon“ 

Další velmi zajímavá zmínka o zvonech ve Fryštáku pochází z roku 1760. Tehdy pořídila 

fryštácká obec pro kostelní věţ tzv. „hrubý zvon“. Tím se zvonilo, kdyţ se nově zvolení 

funkcionáři obce po volbě ubírali z ratúza (radnice) do kostela. Svědčí o tom česky psaná 

úmluva o velkém zvonu, kterou stvrdili podpisy Antonín Horák (pudmistr), Jan Schwach 

(rychtář), Tomáš Odstrčil (úřední), Martin Ticháček, Šimon Mikl, Jan Ţák, Jan Šebík, za 

obec Myšlan, farář Schubert. Pokud se zvonem zvonilo při pohřbech nebo svatbách, měl farář 

odvádět obci část vybíraného poplatku. To se však nedělo, a proto byla r. 1817 zaloţena tzv. 

„kniha velkého zvonu“, ve které se měly evidovat poplatky, aby byl v jejich vybírání přehled.  

Kniha má tento úvod: „Návěstí, z jakej příčiny tato kniha založena jest: Ten hrubý zvon, který 

od poctivej obce městečka Fryštáku ke cti a chvále našich patronů sv. Mikuláše a sv. 

Floriána roku 1760 zjednán byl, taky se i na budoucí časy táž obec fryštacká zavázala, že 

kdyby Bůh všemohoucí na ten zvon neštěstí dopustiti ráčil a ten zvon puknouti měl, s pomocí 
tech peněz, které od zvonění kostelu přicházijou, přelívati dají. 

Poněvadž ale žáden nevěděl, jak mnoho ten zvon na takovou pomoc peněz nésti může, tak 

r. 1801 za času P. T. velebného v dvojí ctihodného pana faráře fryštackého Josefa Hofmana, 

když byl přijel ke kanovnickej visitaci P. T. dvoji ctihodný a vysoce učený velebný pán děkan 

vizovský Johann Kastinger, byli jemu tenkráte přednesli ti lidi, kteří k takovej visitaci 

obštelováni byli, totiž pan Antonín Fiala, purgmistr a kostelní hospodář, pan Johannes 

Hrnčiřík, rychtář a Karel Wrabec, městský písař, že ten zvon již 40 roků jest a že žádný neví, 

jak mnoho ten zvon takovou nahoře obmezenou pomoc peněz míti může, na kteroužto otázku 

hnedkej P. T. pan děkan kázal kostelní posty přehlížeti, kdež ale málo takových peněz 

vynalezeno bylo. Z tej příčiny nařídil P. T. pan děkan P. T. velebnému pánu faráři našemu, 

Josefu Hofmanovi, by vždycky od každého vyzvánění tým hrubým zvonem 12 krejcarův Pánu 

purgmistrovi neb kostelnímu hospodáři, anebo takovému, kterého poctivá obec uzná, odvádět 
nechal.  

Z ohledu tehdy toho, aby jeden každý, jak z nynějších, tak z budoucích pánů sousedů a 

potomků věděti mohli, jak mnoho takových peněz jest, tato kniha se založila, aby každoročně, 

jaký příjem a vydání bude, se spravedlivě do ní vnášelo a za kým takové peníze se 

vynacházijou se vykazovalo.  

Tato visitace byla držena dne 10. června roku 1801. 

(Podle L. Jadrníčka, Městečko Fryšták, 1933, s. 133 – 134, originální materiály jsou uloţeny 

v Okresním archívu Zlín – Klečůvka.) 

Po vizitaci se poplatky za zvonění začaly pravidelně odvádět. R. 1801 se podle záznamů 

vybralo 24 zlatých a 24 krejcarů, r. 1802 32 rýnských a 24 kr., 1803 15 r. a 36 kr.          

(pokračování příště) -vn- 
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Tomáš Halík se v silvestrovském rozhovoru Lidových novin rozdělil o své dojmy 

z reality show Big Brother a Vyvolení. My Vám přinášíme výňatek z tohoto rozhovoru. 

Spousta mladých a nezralých lidí tam hledá jakýsi typ nebe, kde lidé nepracují, popíjejí a 

tráví dny sexuálními výkony a vzájemnými nadávkami. Je to nová verze „zahrady rozkoší“, 

vzpomeňte na obrazy Hieronyma Bosche. 

Tyhle obrazy se vpalují do podvědomí lidí, jde o utváření určité normy, ţivotního ideálu. 

Ovšem ten ideál je k pozvracení – říká Halík. 

Podle něj není na těchto show nejhorší, ţe člověk občas vidí holý zadek nebo slyší nějaké 

sprosté slovo, ale ţe se vlamuje do něčího soukromí a hraje si na vševidoucí Boţí oko. 

Víte, to Boţí se dívá s láskou, tady však kamera hraje drzé oko šmíráka. Tahle hra vlastně 

poniţuje nejen ty „vyvolence“, ale i diváka, který přijímá roli úchylného voyeura. Myslím, ţe 

to neplatí jen o reality show. 

Kolikrát máme po zhlédnutí některých pořadů pocit vlastního poníţení, ţe jsme se na to 

dívali, ţe jsme tu svítící jezinku pustili jen na pět minut do našeho času a ona nám ukradla 

celé dvě hodiny. 

Koukání na reality show je důsledkem i těchto našich kaţdodenních zvědavostí. 

upravila Jana Skaličková 
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AAA   JJJEEE   PPPOOO   SSSEEEZZZÓÓÓNNNĚĚĚ.........   
Zřejmě se zeptáte: „Po jaké sezóně??? Ţe 

bychom zase něco propásli, nějaké slevy nebo 

akce?“ Nemějte obavy, nic jste nepropásli. To 

jenom zpěváci ukončili uţ svoji šestou sezónu 

– rok 2005. Ukončení bylo jiţ tradičně na 

místní faře pod patronací našeho pana faráře, 

tentokrát uţ třetího v pořadí, otce Mirka. Řady  

zpěváků se zase rozšířily a fara uţ začíná být těsná. Jenom ti muţi by potřebovali posílit 

o další hlasy. Tak se obracíme na Vás, chlapi, přijďte na pomoc! 

A teď zpátky ke sboru. „Náčelník“ Pavel Osoha po uvítání přítomných nejprve zhodnotil 

uplynulý rok. Pak následovalo udílení ocenění podle návrhů, které po dlouhé rozpravě 

předloţil „nominační výbor“. Ocenění bylo celkem 10, ale  vyzvedl  bych  jen  tři.  Cenu  pro  

nejmladšího člena sboru – Marušku Görigovou 

(10) a cenu pro nejstaršího člena (veterána) – 

Zdeňka Orsavu (60). Zde je vidět, ţe náš sbor je 

opravdu „multigenerační“. Dalším originálním 

oceněním byl „skokan roku“ a získal je František 

Osoha (15), který během roku přestoupil ze 

sopránů mezi muţské hlasy (slovy sbormistra 

„humpolácké“). 

Po udělení cen se jednotlivé hlasy daly do 

soutěţení. Tentokrát šlo o skládání puzzle, jen 

obrázky vypadaly, jakoby je roztrhal pes na sto 

kusů.   Na  třech  obrázcích  byli  členové  sboru.  

Úkol to byl hodně těţký, ale ţeny jej zvládly. Chlapi tentokrát neuspěli, a tak jim zůstaly oči 

pro pláč. Ale chlapi přece nebrečí a navíc tu mezi různými dobrotami a cukrovím byla 

i sklenička dobrého moravského vínka. Kytara byla také po ruce a pár známých písniček 

zaplašilo smutek. A jelikoţ byla doba vánoční, nechyběly ani vánoční dárky. Kaţdý přinesl 

nějaké to malé vánoční překvapení pod stromeček. Abychom se náhodou nepohádali jako 

malé děti, kdo má co lepší, dárky  byly označeny čísly, která si pak kaţdý tahal z klobouku. 

A představte si, téměř na všechny vyšlo dvakrát. Dárky byly milé a rozmanité, od kuličky 

na oţivení Golema aţ po dřevěného koníka s povozem, inu pro všechny generace. 

A uţ tu byl čas pro volnou zábavu. Jasně! Zbývalo si ještě povykládat o kaţdodenních 

radostech a záţitcích, co ve školce, jak jde škola, nebo o práci a kaţdodenním  ţivotě.  A  kdo  

nechtěl? Tak si od srdce mohl zazpívat 

s ostatními aţ do… no, aţ do půlnoci. 

Díky všem za příjemný a dobře připravený večer, 

díky Pánu Bohu i Vám za existenci takového 

společenství. Kolik lidí, tolik různých názorů, 

zkušeností, rozdílných tváří, různých hlasů... Je to 

vlastně zázrak, kdyţ se dva lidé shodují ve 

stejném názoru. Štěstí je to jediné, co můţeme 

dávat, aniţ bychom to sami měli. 

Ferda Kočenda 
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Praghathi Kendra Services. Tento rok 2005 byl nazván rokem 

strachu a rokem katastrof. Rok začal uprostřed zpustošení, které  

způsobilo tsunami. A přírodní katastrofy pokračovaly po celý rok – záplavy, vichřice a 

zemětřesení, zabíjející tisíce lidí, zanechávající miliony bez domova. Terorismus, zabíjející 

nevinné lidi, je další pohromou naší společnosti. Korupce se stala morem naší společnosti. 

Tváří v tvář těmto přírodním i lidským pohromám v kterékoliv části světa, které mají všude 

své následky, se cítíme naprosto bezmocní a zcela závislí na Bohu. Jakkoli bohatý a mocný 

člověk může být, nedokáže se vypořádat s těmito tragédiemi a utrpením. My všichni ,,Ho“ 

potřebujeme v naší loďce. Žádá nás, abychom se starali o nejmenší z Jeho bratří a sester. My 

všichni potřebujeme slyšet, jak říká: ,Nebudeš se bát hrůz nocí... ani moru, který kráčí 

v temnotách.“ (Žl 91, 5-6) Vaše podpora a dobrá vůle je jistě způsob, kterým se staráte o 

Jeho nejmenší bratry a sestry. Ať Vám on žehná a splní Vaše touhy a přání. 

4. listopadu jsme oslavili Deepavali – svátek světla. Našimi čestnými hosty na této slavnosti 

byla skupina sponzorů a zástupců Charity Praha. Účastnilo se jí také 1533 sponzorovaných 

dětí. Děti dlouho aplaudovaly, když jeden ze sponzorů řekl: ,,Dovolte nám, abychom se ve 

Vaší zemi cítili doma.“ Velmi obdivujeme sponzory pro jejich skutečnou sympatii 

sponzorovaným dětem. Tento rok dostaly jako vánoční (deepavali) dárek látku na šaty, 

nylonovou podložku na spaní a ručník na obličej a pro koupaní. V měsíci květnu byly všem 

sponzorovaným dětem rozdány školní pomůcky jako jsou knihy, školní brašny, školní 

uniforma, pomůcky pro geometrii, podložky, poplatek za školné.  

Přijměte prosím jménem všech sponzorovaných dětí vyjádření mé vděčnosti za Vaši lásku, 

zájem a štědrost. 

Ještě jednou Vám přeji požehnané Vánoce a šťastný nový rok. 

Se srdečnými pozdravy 

Denisa Mascarenhas – ředitelka Bala Praghathi Kendra Services 

Na další stránce si můţete přečíst dopis přímo od jednoho z adoptovaných dětí. 
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Na místě, kde se nachází zlínský kostel sv. Filipa a Jakuba, stál už počátkem 15. století menší 

katolický kostelík. Ve druhé polovině 16. století byl rozšířen a v první polovině 19. století 

zásadně přestavěn. 

Přispěly k tomu dvě nešťastné události. V roce 

1803 spadla chrámová klenba a v roce 1807 

narychlo opravený kostel vyhořel. Na náklady 

majitele panství Claudia z Brettonu postavil 

kostel znovu holešovský architekt Goluška. 

V roce 1849 postihl město Zlín rozsáhlý požár, 

který zasáhl i kostel a zničil zvony a hodiny. 

V letech 1969 – 1970 byla provedena 

rekonstrukce celého interiéru v duchu II. 

vatikánského koncilu – vznikl oltář čelem 

k lidu, mozaiky atd.  

Interiér v současnosti nejvíce upoutá právě svou originální výzdobou. Původní obraz patronů 

kostela (sv. Filipa a Jakuba) na hlavním oltáři byl nahrazen velkou mozaikovou dekorací, 

která pokrývá nejenom čelní stěnu, ale táhne se i po obou bočních stěnách. Zobrazen je na ní 

Kristus s apoštoly i s dalšími postavami z biblických dějin. Obraz na jednom z bočních oltářů 

tvoří mozaika Neposkvrněného početí Panny Marie. V dolní části je vymodelován 

v hlubokém reliéfu srpek měsíce,  který zároveň jako zlatá páska drží pohromadě stonky růží.  

Ze světla okolo měsíce se zvedají k Panně Marii prosící ruce, 

z nichž některé drží modré květy. Stropní malby pocházejí 

z roku 1904. 

Ve Zlíně na Jižních Svazích byl v roce 2003 postaven i druhý 

kostel – zasvěcený Panně Marii Pomocnici. 

Bohoslužby 

 pondělí, středa až sobota 6:30, 18:30 

 úterý 6:30 

 neděle 6:50, 8:30, 9:50, 11:30, 18:30 

 (text a fotografie z knihy Kostely na Valašsku, kterou vydalo 

nakladatelství Public Art, Radovan Stoklasa, Příčná 1390, 

Rožnov pod Radhoštěm) 

-pn- 
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V sobotu 14. 1. se konal již 6. 

ročník DISáckého plesu a opět 

se velice vydařil. Stoly byly 

obsazeny do posledního 

místečka, parket byl plný 

tanečníků a tanečnic, a to všech 

věkových kategorií. Podávalo 

se vynikající jídlo a pití, 

nechybělo předtančení a 

samozřejmě ani bohatá 

tombola. Prostě ples, jak má 

být... Tak zase za rok! 

-pk- 
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Hned po Novém roce – od 4. 1. – vyrazily do ulic Fryštáku skupinky Tří králů. Letos jich 

bylo méně, protože vypadli někteří vedoucí. Dětí bylo naopak hodně (z náboženství chtěly 

dokonce chodit celé dvě třídy – ale opravdu to nejde a omlouvám se jim, snad bude příští rok 

více vedoucích a budou moci chodit i oni). Čtenáři Farníčku by to mohli vzít jako výzvu – 

pokud by v příštím roce chtěli vést skupinku, mohou se přihlásit u paní Pšejové. 

Letos jsme chodili celé 4 dny. A hned ten první jsme byli šokováni telefonickou zprávou ze 

Zlínských novin, že by nás rádi vyfotili na přední stranu. Ve čtyři hodiny odpoledne už jsme 

pochodovali po náměstí a pózovali fotografce. Potom nás chtěla vyfotit přímo v akci. 

Zazvonili jsme tedy u prvního domu a když jsme se představili, z domácího telefonu se 

ozvalo: „Tady nikdo není!“ Tím se lidé přímo ošidili o možnost být v novinách. 

Jinak nás ale skoro všude vítali s otevřenou náručí, děti dostaly sladkosti, které si opravdu 

zasloužily. Je to totiž dost vysilující a únavné – chodit, zpívat, mrznout – však si to někdy 

zkuste… 

Někde nám neotevřeli, ale my nevíme, jestli opravdu doma nebyli, či nás nechtěli pustit… 

Jinde jsme se zase mohli aspoň na chviličku ohřát v teple, ale opravdu jsme nikoho nechtěli 

zdržovat. 

Děkujeme všem, kteří i letos přispěli do pokladničky na Charitu. Jednou se jim to jistě vrátí – 

buď tady „dole“, nebo „nahoře“ v nebi. 

A ještě letošní výsledky jednotlivých skupinek: 

Jaroslav Jasenský 14 555,- 

Jana Skaličková 13 177,- 

Alena Horáková 10 571,- 

Ludmila Görigová 6 597,- 

Gabriela Jasenská 6 156,- 

Helena Němcová 5 773,- 

Luboš Fuksa 5 741,- 

Jitka Vaňharová 5 665,- 

Bohuslava Manďáková 3 956,- 

Vlasta Konečná 2 160,- 

Celkem  76 349,- 

Ještě jednou děkujeme všem dárcům. 

A na co se letos vlastně vybíralo? Na hospic na Svatém Kopečku u Olomouce, na vizovickou 

Nemocnici Milosrdných bratří, na tzv. krizový fond (pro potřebné lidi v nouzi) a do zahraničí 

(katastrofy). 

Jana Skaličková 
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Loňské roráty se snídaněmi na faře byly úspěšné. 

Někdy se dokonce sešlo až 40 dětí. Asi 

nejoblíbenější byl párek v rohlíku. A děti říkaly: 

„Děkujeme, bylo to moc dobré!“ Velmi dobré bylo i 

to, že mohly společně sedět u stolu a jíst. Bylo to 

takové podobenství slavení mše svaté – eucharistie. 

Ale kdo ví, jestli budou snídaně i letos. Není totiž 

možné, aby tato akce ležela na bedrech dvou 

maminek, které mají své děti a zaměstnání. 

Nechceme  zatěžovat   snídaněmi   maminky,   které  

jsou rády, že vůbec své děti do kostela včas dovedou, ale chceme poprosit paní a babičky, 
které by byly ochotné se v přípravě snídaní střídat. 

A protože nevíme, koho oslovit, využíváme Farníček. Byla by totiž škoda, aby děti o roráty 

přišly. Chceme poděkovat zejména p. Divilové, p. Bublíkové, p. Manďákové, Staníkovi 
Divilovi a Evě Němcové za pomoc při snídaních. 

                            za katechetky Jana Skaličková 

 

 

 inspiruje, vzdělává, informuje a baví 

 je alternativou a doplňkem k současným televizním programům 

 šíří pohodu, pokoj, lásku a odvahu, nabízí možnost pro duchovní růst 

 je název televizního programu pro rodinu, která přijímá život aktivně v jeho celistvosti 

 je taková televize, před kterou nemusíte mít obavy posadit své děti 

 není pro život, jaký je, ale pro život, jaký může být, když o to budou lidé stát a usilovat 

Hlavním zaměřením bude důraz na šíření pozitivních hodnot, na všeobecnou snášenlivost mezi 

lidmi, na rozšiřování duchovního i kulturního obzoru. Televize NOE bude pomocníkem 

a prostředníkem pro všechny, kteří potřebují radu, pomoc či ochranu. 

Profil vysílání lze charakterizovat jako televizi s etickým rozměrem určenou pro celou rodinu. 

Vysílání bude optimistické a bude stavět na tradičních křesťanských hodnotách. Bude tedy 

výrazně odlišné od vysílání jiných stanic, a to i cílevědomým omezením zobrazování násilí 

a nemravností. Velká pozornost bude věnována i tématům spojeným se vzděláním. Zaměříme se 

rovněž na doplňování znalostí české i světové historie, na jazykovou vybavenost, popularizaci 

poznatků z vědy, medicíny a dalších odvětví. 

Cílem vysílání je oslovit široké spektrum diváků všech generací a všech sociálních skupin. 

Nezanedbatelný prostor budou dostávat rovněž neziskové organizace a také orgány samospráv 

a státní správy. Divák tak získá informace a celkový objektivní přehled. Využitím nových 

technologií bude dán prostor pro větší vzájemnou komunikaci s divákem. 

Číslo konta, na které je možné posílat dary, odpočitatelné od základu pro výpočet daně, je KB 

Ostrava, č.ú. 35-3936570207/0100, konstatntní symbol: při převodu z účtu 0558, poukázkou 379, 

variabilní symbol: Vaše členské číslo Klubu přátel, RČ nebo jakékoli číslo, které oznámíte 

na korespondenčním lístku nebo mailem na adresu leos.ryska@telepace.cz. 
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29. 1. 4. neděle v mezidobí 

2. 2. Svátek Uvedení Páně do 

chrámu 

5. 2. 5. neděle v mezidobí 

6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a 

druhů 

10. 2. Památka sv. Scholastiky 

12. 2. 6. neděle v mezidobí 

19. 2. 7. neděle v mezidobí 

22. 2. Svátek Stolce sv. Petra 

23. 2. Památka sv. Polykarpa 

26. 2. 8. neděle v mezidobí 

 

 

 

    
 Rok diecéze 

Moravští a čeští biskupové navrhli, aby se letošní rok stal rokem diecéze. 

Co pod tím máme rozumět? 

Diecéze, jako územní celek spravovaný olomouckým arcibiskupem 

Janem Graubnerem a jeho pomocným biskupem Josefem Hrdličkou, má se nám státi jejím 

poznáváním bliţší. Naše arcidiecéze má 423 farností a působí a ţije v ní 386 kněţí – z toho je 

např. 41 polských kněţí a jeden pochází dokonce z Uzbekistánu. 

Únor bude pro naši farnost významný tím, ţe k nám (na DIS) zavítá otec arcibiskup 

Graubner, aby se setkal s kněţími našeho, tedy vizovického děkanátu a hlavně 

s ekonomickými a pastoračními radami jednotlivých farností. 

Jak blíţe poznávat arcidiecézi olomouckou? Kaţdý z nás na svých cestách zavítá do 

nejednoho města či vesnice a můţe navštívit tamnější bohosluţbu v kostele či kapli. Určitě 

jsou také nějaká poutní místa, která ještě neznáme. 

Na známých i méně známých místech se konají duchovní cvičení, exercicie, jichţ se můţeme 

zúčastnit a s poznáním místa lépe poznáme sebe i Boha. Jednotlivá společenství se mohou 

rozhodnout strávit společné dny na nějakém pěkném místě, více se poznat a pokochat 

krásnou přírodou. Je mnoho moţností, jak se s naší arcidiecézí blíţe seznámit. Získáme tím 

inspiraci a obohatíme sebe i farnost a naopak z našeho předáme druhým. 

Děláme dobře, kdyţ se modlíme za biskupy a kněze. Ti se zase modlí za diecezány a farníky. 

Dochází ke vzájemné výměně modliteb a tak si pomáháme, aby světlo Kristovo stále hořelo.  

To světlo také zazáří 2. února na Hromnice a i nadále jej máme ţivit modlitbou a svátostmi. 

Vše dobré v nás a skrze nás činí Bůh. Na nás je, abychom MU nepřekáţeli a ON mohl konat 

své dílo. 

Jeden filosof napsal: „Ţít znamená společně růst.“ Růst v lidskosti, v poznání, v odpouštění, 

ve víře a v lásce. 

S přáním, abychom nebyli trpaslíci! 

otec Mirek  



 

KLUB MAMINEK 

31. 1. tvoření bižuterie 

 (malovaná sklíčka) 

14. 2. povídání o adopci na dálku 

a pěstounské péči 

28. 2. posezení v čajovně při dobrém 

čajíčku v tomto chladném počasí 

* * * * * * * * * * 

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO 

17. – 19. 2. Přechod Javorníků 

24. – 16. 2. 24 hodin kreace 



Farnost Štípa a farnost Fryšták společně pořádají 

PPPOOOUUUTTTNNNÍÍÍ   ZZZÁÁÁJJJEEEZZZDDD   DDDOOO   ŘŘŘÍÍÍMMMAAA   

21. 7. – 29. 7. 2006 

 

Program bude mimo jiné zahrnovat: Audienci u Svatého Otce, prohlídku všech velkých 

římských bazilik (sv. Petra, Lateránská, Santa Maria Miggiore, Svatého kříţe a další), 

Kalistovy katakomby, Koloseum a další významné římské památky, prohlídku města 

Bologna, koupání v moři a další. Nebude samozřejmě chybět duchovní program. 

Cena: 8000,- Kč (je v ní zahrnuta doprava autokarem, ubytování v poutním domě Velehrad 

v Římě, polopenze, průvodce a vstupné). 

Duchovní doprovod: P. František Sedláček ze Štípy a P. Miroslav Dibelka. 

Zájemci se mohou hlásit v sakristii. 
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ŘŘÍÍMMSSKKÁÁ  DDIIEECCÉÉZZEE  ZZVVEEŘŘEEJJNNIILLAA  

MMOODDLLIITTBBUU  ZZAA  BBLLAAHHOOŘŘEEČČEENNÍÍ  PPAAPPEEŽŽEE  JJAANNAA  PPAAVVLLAA  IIII..  
 

Nejsvětější Trojice, děkujeme Ti, že jsi darovala církvi papeže Jana Pavla II. a že v něm 

zazářila Otcova něžnost, sláva Kristova Kříže a lesk Ducha Svatého. 

On se zcela odevzdal tvému nekonečnému milosrdenství a mateřské přímluvě Panny Marie, 

dal nám živý obraz Ježíše Krista, Dobrého Pastýře, a ukázal nám svatost jako nejvyšší 
měřítko každodenního života a cestu, jak dosáhnout věčného společenství s Tebou. 

Dopřej nám na jeho přímluvu a podle své vůle milost, o kterou tě prosíme v naději, že bude 
brzy přijat do počtu tvých svatých. Amen! 

 2 
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FARNÍČEK – zpravodaj farnosti sv. Mikuláše ve Fryštáku. 

Vychází 1x měsíčně, určeno pro vnitřní potřebu, neprodejné. 

Redakční rada: P. Miroslav Dibelka, Mgr. Pavel Nášel, Vít Němec, Pavel Osoha ml. 

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

E-mail: farnicek@post.cz, internet: http://www.farnostfrystak.wz.cz. 

Uzávěrka pro vaše příspěvky je vždy ke 25. dni měsíce!!! Vyšlo 28. 1. 2006 v nákladu 230 ks. 

 
 

 
Vodorovně: A. holandská řeka, výrobce zápalek, B. 1. díl tajenky, C. jméno Zátopkové, tání 

sněhu, kopt, D. část nohy, zkr. politické strany, primát, druh koření, podobenka, E. maďarsky 

„hodina“, belgické lázně, plátěné přístřeší, polní míra, potom, F. hlas klaksonu, úder sekyrou, 

tečka, Němec, vodní proud, slovenská předložka, G. slovensky „oběd“, svatební květina, 

trojice, ruské pohoří, H. 2. díl tajenky, I. vojenská prodejna, části plotu, silné provazy, 
osahání. 

Svisle: 1. záplava, 2. projev přízně, sportovní oblek, 3. buničina, číslovka, 4. platidlo, 

sedačky žokejů, 5. papoušek, SPZ Opavy, sloní zub, 6. kladná elektroda, pastevec ovcí, 

7. bavlnářský podnik v Tanvaldu, ochucovat solí, 8. ohrada, finanční odvody, 9. okopanina, 

druh nábytku, 10. jihoevropská řeka, bývalá prodejna papíru, 11. česká řeka, švýcarské 

město, 12. bor, druh obrazu, staroarménské město, 13. cizí mužské jméno, ovčí srst, 14. 
starořecký bajkář, starý název pro obchod, 15. značka žehliček, osamocena, 16. okraj. 

Nápověda: Maas, Sion, Olaf. 

Tajenka z minulého čísla: Šťastný a veselý nový rok připravil František Záloha 

 
 

MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍKK  FFRRYYŠŠTTÁÁCCKKÉÉ  FFAARRNNOOSSTTII  

44..  RROOČČNNÍÍKK  --  ČČÍÍSSLLOO  3366  --  ÚÚNNOORR  22000066  

V sobotu 14. 1. se na DISu 

konal již tradiční ples 

mailto:farnicek@post.cz

