
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 4. 3. 2006 v nákladu 230 ks. 

 
 

 
Vodorovně: A. řeka v Rusku, peřej, cíl, tíha, B. 1. DÍL TAJENKY, C. skládací cylindr, 

město na Aljašce, chemický prvek, řeka ve Švýcarsku, násep, D. anglicky „dub“, město 

na severní Moravě, část krku, malá Ema, římský mravokárce, E. lidová knihovna (zkr.), 

italsky „olej“, anglicky „nebo“, stará jednotka váhy, zánět sliznice, F. skladba pro osm hlasů, 

pytlácké nástrahy, SPZ okr. Břeclav, africký stát, zápor, G. síň starořeckého chrámu, část 

schodiště, černomořský přístav, jihoamerický hlodavec, tmel, H. český sbormistr a skladatel, 

korálový útes, hudební stupnice, název písmene „M“, Chaplinova manželka, I. 2. DÍL 

TAJENKY, J. části úst, tropické rostliny, první muž, ukazovací zájmeno. 

Svisle: 1. řada vozidel, 2. dopravní prostředek, Ábelův bratr, 3. protiklad, jméno herce 

Korbeláře, 4. medikament, jméno spisovatele Hončara, rakouská řeka, 5. pošpinit kouřem, 

nesedět, 6. ráno, ambity, 7. boxerské údery, druh květenství, 8. Lidová škola umění (zkr.), 

tvrz, japonská lovkyně perel, 9. město v Mauretánii, konec modlitby, 10. sevřená ruka, 

čichové orgány, 11. zlá odplata, Edisonovo jméno, 12. plynný uhlovodík, barevný přehoz, 

13. seknout, italský ostrov, Adamova družka, 14. moravské město, římsky 2950, 15. křídlo 

budovy, pracovat, 16. hudební nástroj, podnik ve Vysokém Mýtě, 17. citoslovce pochopení, 

svatební květina, český právní historik, 18. hýbati ze strany na stranu, americký olympijský 

vzpěrač, 19. letní sídlo, v tuto dobu, 20. pražský kostel. 

Nápověda: Attu, Aim, Kono, Lura, Olio. 

Tajenka z minulého čísla: Věrné přátele podle činů poznáme. připravil František Záloha 

 
 

MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍKK  FFRRYYŠŠTTÁÁCCKKÉÉ  FFAARRNNOOSSTTII  

44..  RROOČČNNÍÍKK  --  ČČÍÍSSLLOO  3377  --  BBŘŘEEZZEENN  22000066  

V sobotu 14. 1. se na DISu 

konal již tradiční ples 

Minulou neděli se na 

DISu konal dětský 

karneval – jestlipak 

poznáte, kdo se 

skrývá za touto 

krásnou slečnou? 

Ve středu se na 

DISu uskutečnilo 

setkání farních rad 

vizovického 

děkanátu, kterého 

se zúčastnil i otec 

arcibiskup Jan 

Graubner 

mailto:farnicek@post.cz



























































 
5. 3. 1. neděle postní 

12. 3. 2. neděle postní 

19. 3. 3. neděle postní 

20. 3. Slavnost sv. Josefa 

25. 3. Slavnost Zvěstování Páně 

26. 3. 4. neděle postní 

2. 4. 5. neděle postní 

 

 

 

    
Obvykle se říká: „Vstoupili jsme do doby postní.“ Já mám pocit, že jsme 

spíše vběhli či přímo vletěli do této doby. Nesmíme tento čas prožít bez 

užitku. S velkými břemeny začínáme tento půst, ale i s velkou touhou 

polepšit se. Doufám, že rozjímání o Kristově utrpení nás povzbudí, že 

skutky zbožnosti „rozplamení“ naši lásku. Rozjímání o utrpení  Spasitele  

nám připomíná Boží lásku. Bůh Otec za mne udělal Ježíše hříchem, abych se já mohl stát 

Boží spravedlností. Nesmím promarnit tuto milost … 

Jak mi poslouží posty, almužna a modlitba?  Půstto není naříkání nad sebou, to není teatrální 

lomení rukama, ale obrácení se celým srdcem k Bohu, čestné ukončení flirtování se zlem. 

Almužna, to není propaganda dobročinnosti, ani ukázková obětavost, ale nenápadné dobré 

skutky těm, kdo je potřebují: „Ať neví tvá levá ruka, co dělá pravá“. Pokud opravdu 

nechceme promarnit tento čas, musíme se znovu a znovu zahledět na ukřižovanou Lásku, 

musíme začít pravý půst obrácení, z hloubky srdce prosit o odpuštění. Bůh se určitě nad námi 

slituje a vše nám odpustí. 

otec Mirek 



 

KLUB MAMINEK 

14. 3. zdobení textilu tiskátky 

(trička, polštářky, prostírání...) 

28. 3. tipy na dovolenou (možná se zdá, 

že je brzo, ale není tomu tak...) 

* * * * * * * * * * 

ZÁJEZD DO ŘÍMA 

Zájemci o farní poutní zájezd do Říma, 

který se uskuteční ve dnech 21. – 29. 7. 

2006, se mohou stále nahlašovat v sakristii. 

Více informací najdete v minulém čísle 

Farníčku. 

* * * * * * * * * * 

SETKÁNÍ S PASCUALEM 

CHÁVEZEM 

V sobotu 13. května 2006 se uskuteční 

setkání s hlavním představeným salesiánů 

Pascualem Chávezem. Toto setkání se bude 

konat v Pardubicích a již nyní je třeba, aby 

se zájemci přihlásili, protože o akci je velký 

zájem. Kdo by tedy rád jel, ať se nahlásí 

Pavlu Osohovi (pavel.konik@tiscali.cz), a 

to nejpozději do 29. 3. Více informací o 

setkání najdete na internetových stránkách  

www.mladez.sdb.cz/chavez.  

* * * * * * * * * * 

DUCHOVNÍ OBNOVY 

Prožíváme postní dobu a k té 

neodmyslitelně patří duchovní obnovy, 

které nám pomáhají lépe se připravit na 

velikonoční svátky. Zde je několik nabídek 

pro mládež: 

 17. – 19. 3. DIS Fryšták 

 17. – 19. 3. Přístav Rajnochovice 

 24. – 26. 3. Stojanov na Velehradě

 (pro vysokoškoláky) 



DDŮŮMM  IIGGNNÁÁCCEE  

SSTTUUCCHHLLÉÉHHOO  

17. – 19. 3. Postní zamyšlení 

Kdo je pro tebe Ježíš? Duchovní obnovu 

povede P. Jiří Kopřiva. 

24. 3. v 19 hodin U2 

3. díl pořadu o legendární irské skupině: 

alba Achtung Baby a Zooropa. 

31. 3. – 2. 4. 24 hodin ve sklepě 

(Luna 2nd Generation – Sklep) 

Zvelebení skutečného sklepa a okolí 

skutečné fary, kde se později sejdeme na 

oslavu Velikonoc. Malá brigádka... 

31. 3. – 2. 4. Doubrava a Sázava 

Jarní tání plní koryta řek, a proto je na čase 

zahájit vodácký rok. Čekají nás peřeje 

Doubravky, sázavská Stvořidla a Kosmič... 

12. – 16. 4. Velikonoční experiment 

Sportovně-(ne)tradiční Velikonoce na faře 

se starodávnými kachlovými kamny, 

mohutným sklepením, nad rozlehlou 

přehradou, pod beskydskými vrcholky, ve 

světě fantazie, za doprovodu bicyklů, raftů 

a běžek... 

12. – 16. 4. Velikonoce 

Pojď s námi prožít tajemství velikonočních 

svátků spojením liturgie a života v 

prostředí DISu i krásné přírody. 
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Poslední únorový den se sešli zástupci pastoračních 

a ekonomických rad děkanátu Vizovice ve fryštáckém 

DISu, aby si navzájem vyměnili své zkušenosti 

z jednotlivých farností. Setkání se zúčastnil 

i arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner. 

Zástupci farností (kterých bylo zhruba sto) v krátkých 

projevech přiblížili ostatním své zkušenosti a nabídli 

i další náměty pro zlepšení duchovního 

a společenského života jednotlivých farních   

společenství.   Některé   příspěvky   (Lukov,   Kašava,  

Štípa) byly zpracovány zajímavou multimediální prezentací, jiné (Fryšták) zase doplnilo 

vystoupení rodičovské scholy a spolča mladých, kteří předvedli část nové pantomimy o 

sv. Janu Křtiteli. 

Také otec arcibiskup si připravil krátké úvodní slovo 

a představil útlou brožurku s názvem Jak si 

představuji farnost dnes, ve které shrnul nejdůležitější 

poznatky z loňského roku farností a která byla všem 

zúčastněným k dispozici (v některých dalších číslech 

Farníčku vám přiblížíme důležité pasáže textu). 

Za všechny, kteří se ve Fryštáku sešli, se sluší 

poděkovat hlavně DISákům za občerstvení a skvěle 

zvládnutou celkovou organizaci akce. 

2 









  

 

Ještě několik informací ohledně vizovického děkanátu: patří sem farnosti Vizovice, Štípa, 

Fryšták, Lukov, Hvozdná, Kašava, Trnava, Všemina, Slušovice, Jasenná, Bratřejov, 

Provodov a Ţelechovice. Současným děkanem je P. František Sedláček, který sídlí ve Štípě. 

Ve 13 farnostech je zhruba 18 tisíc registrovaných katolíků a na nedělních mších sv. se 

jich  pravidelně účastní asi 4 tisíce. (info: www.ado.cz) 

Farníček při této příležitosti také požádal otce arcibiskupa 

Graubnera o krátký rozhovor... 

 Co je důvodem tohoto setkání pastoračních 

ekonomických rad děkanátů? 

Myslím, že hlavní je výměna zkušeností z činnosti rad a života 

farností. Navzájem se tak mohou obohacovat a byl bych rád, 

kdyby společenství, která vytvářejí, byla opravdu živá. Možná 

jim v tom pomůže i tato knížka, která je reakcí na potřeby mít 

jakýsi „manuál“ (pozn. red.: brožura otce arcibiskupa  – Jak  si  

představuji farnost dnes). Ale v žádném případě nejde jen výčet akcí - co která farnost 

v průběhu roku dělá. Jde také o to, aby se do práce zapojilo co nejvíce farníků – a aby to 

vždycky nedělali pořád T I   S A M Í – což slyším skoro v každém děkanátě. Možná by bylo 

dobré, aby se probudili i  T I   D A L Š Í… 

 Jak hodnotíte setkání ve Fryštáku? 

Především bych chtěl poděkovat těm, kdo se o ně zasloužili – otci děkanovi Sedláčkovi, 

salesiánům z DISU, kteří poskytli přístřeší a občerstvení, i těm ostatním. Schólám, které 

vystoupily v průběhu našeho jednání, společenství zdejších mladých, které připravilo krásnou 

pantomimu. 

Myslím, že toto setkání splnilo svůj účel a přivedlo do Fryštáku lidi, kterým není lhostejný 

duchovní i společenský život v naší arcidiecézi. A za to jim patří můj dík. 

Rád bych ještě na závěr upozornil, že letos máme rok arcidiecéze, a jaké budou naše farnosti 

a děkanáty, taková bude i arcidiecéze. V letošním roce proto budou výjimečně děkanátní 

poutě nikoli na Velehradě, ale přímo u nás v Olomouci. První větší příležitostí bude diecézní 

pouť svatého Jana Sarkandera v olomoucké katedrále 6. května. Pak nás čeká ještě velké 

setkání ve Zlíně – ve zdejší sportovní hale – které se uskuteční 23. září – a já věřím, že se tam 

s mnohými z Vás uvidím! 

-pn- 

 
 

V neděli 26.2. se sešly rodiny z naší farnosti na fašankový masopustní průvod. Po mši sv. 

v 10 hodin jsme se shromáždili v DISu ke společnému obědu. Po výborných řízečcích, které 

ukuchtili Fuksovi, a bramborovém salátu, jsme se nastrojili do masek. Pestrý průvod 

nepostrádal vodníka, řezníka, římského vojáka, babičku, rytíře, Marfušku… A samozřejmě 

nechyběl ani ten nejdůležitější – medvěd! (Za půjčení masek děkujeme občanům 

z Lukovečka.) Hudební doprovod obstarali Odstrčilovi na trubku a klarinet.  

Náš průvod navštívil hlavně staré a nemocné farníky. Všechny peněžní dary, které jsme 

dostali (1525,- Kč), jsme odeslali na podporu nově vznikající křesťanské TV Noe. Závěrem 

chceme poděkovat také všem DISákům, kteří našemu fašankovému snažení vytvořili 

příjemné zázemí. Byla to pro nás pro všechny radostně prožitá neděle a už se těšíme na příští 

fašank zase za rok.                   

společenství rodin 
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HESLO SALESIÁNŮ NA ROK 2006 

Když ho rodiče uviděli, byli překvapeni a matka mu řekla: „Dítě, proč jsi 

nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě celí utrápení hledali.“ Odpověděl 

jim: „Pročpak jste mě hledali? Což jste nevěděli, že já musím být v domě 

mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Potom se s nimi 

vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka si 

všechno dobře uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, 
vzrůstem a oblibou u Boha i u lidí. (Lk 2,48-52) 

150 let po smrti matky Markéty, matky rodinné výchovy, vytvořené Donem Boskem, 

věnujme zvláštní pozornost rodině, která je kolébkou života a lásky a prvním místem, kde se 
člověk učí být člověkem. Jana Skaličková 
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http://www.ado.cz/


 

     

 

 

 

 
 

 
 

Myšlenka vybudování nového kostela ve Zlíně se objevila už ve třicátých letech minulého 

století, ale teprve po roce 1989 dostalo toto úsilí konkrétní podobu. Základní kámen kostela 

posvětil papež Jan Pavel II. na Velehradě v dubnu 1990.  

Město darovalo farnosti pozemky, a tak mohlo být na tomto místě 2. 

října 1998 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem posvěceno 

středisko mládeže. Tato stavba nebyla určena jen pro aktivity 

mládeže, ale pravidelně se zde konaly také bohoslužby. Nedělních 

mší svatých se účastnilo asi 250 věřících, což byla nejvyšší možná 

kapacita objektu.  

Během roku 1999 se podařilo vypracovat celý projekt a v 

listopadu téhož roku Magistrát města Zlína vydal stavební 

povolení. Se stavbou se začalo 31. ledna 2000 požehnáním 

staveniště.  

Nyní celá budova zahrnuje kostel s 350 místy k sezení, ubytování pro komunitu, zázemí 

farnosti, klubovny, učebny, společenský sál a středisko mládeže. Součástí areálu je také velké 

hřiště.  

Kostel slavnostně vysvětil olomoucký arcibiskup Jan Graubner 8. května 2003. Zajímavá je 

vnitřní výzdoba, která sice působí prostě, ale velmi působivě. 

Soubor liturgických plastik, na kterých se opakují motivy z Valašska – lipové listy, 

velikonoční pomlázka či textilie, vytvořil akademický sochař Daniel Trubač.  

Tři zvony – Svatý Jan Bosko, Svatá Ludmila a Svatý Vojtěch – rovněž od Daniela Trubače, 

byly odlity ve zvonařské dílně Josefa Kadlece v Halenkově. Největší zvon „Svatý Jan Bosko“ 

má průměr bezmála 1 metr a váží 535 kg. 

Bohoslužby 

 v úterý v 18:30 je mše sv. s tématickou přednáškou 

a promítáním příslušných textů, na mši svatou 

navazuje krátký úvod do liturgie následující neděle 

 ve středa 7:00 je mše sv. pro školní mládež 

 ve čtvrtek jsou modlitební večery 

 v neděli jsou mše sv. v 8:00 (s varhanami), 10:00 

(rytmická) a 20:30 (studentská); po skončení mše 

sv. v 10 hodin je otevřena kavárna „Po desáté“ 

v suterénu kostela 

Více informací na internetových stránkách zlin.sdb.cz 

zpracoval -pn- 
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Byly tu pololetní prázdniny a to byla dobrá příležitost pro pořádnou saňovačku. Ta se 

uskutečnila v sobotu 4. února. 

Sešli jsme se ráno v devět hodin. Nejdříve jsme nacvičili písničky na neděli a pak jsme se 

vydali se sáňkami a bobami na kopec ,,Brázďák“. Naše nová zpěvačka Kristýnka Bačůvková 

nám nabídla, že si můžeme zajezdit na kopci u nich na zahradě. Její nabídku jsme přijali a 

udělali jsme dobře. Jelo to opravdu parádně. Tak tak se nám podařilo ubrzdit saně, abychom 

neudělali Bačůvkům díru do domu. Ti šikovnější a starší dokonce dojeli až na cestu. 

Několikrát jsme se pořádně vyváleli ve sněhu, a to hlavně, když jsme jeli ve vláčku. V jednu 

hodinu jsme dorazili domů mokří jak žáby, ale moc spokojení. Děkujeme Kristýnčině 

mamince za výborný čaj.  

Nezůstalo ale jen u saňovačky... Po vzoru našich sportovců na olympijských hrách jsme se i 

my, děcka ze scholy, vydali o jarních prázdninách za sportem do zimních lázní. Zaplavali 

jsme si v malém bazénu, ti, kteří umí dobře plavat, si zaskákali ve velkém bazénu a poprvé 

jsme si zkusili, jaké je to v páře. Voda v bazénku u páry byla strašně studená. Náš společný 

výlet jsme ukončili výhodným nákupem párku v rohlíku na autobusovém nádraží. Cena 

jednoho párku byla jen 10 korun! Už se těšíme na to, co nás čeká příště!!! 

Eliška Němcová 

 

 

 

 

Můj tatínek byl velice hodný, zbožný a poctivý křesťan. Při jedné návštěvě Fryštáku, někdy 

v roce 1955, po návratu z kostela vychvaloval našeho pana faráře – jeho kázání a celkový 

dojem. Ani nevím, jak mě to napadlo, a v legraci jsem řekl: „A víš, že je Piják?“ To tatínka 

trošku vyvedlo z míry a pravil: „Inu, každý máme nějaké chyby.“ „Tati, promiň mi tu moji 

narážku, ale náš pan farář se jmenuje Piják a k tomu Alois, stejně jako ty! 

na dva Aloise zavzpomínal František Záloha 
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Asi přemýšlíte, co se pod touto zkratkou skrývá... Inu, SSS znamená „Setkání se salesiány“. 

Ale asi ani teď nevíte, co si pod tím pořádně představit, a tak jste na tom podobně jako já, 

když mi bylo nabídnuto, abych na toto setkání přijel...  

Na začátek ale můžu říct, že jsem víkendu, který jsem zde prožil, rozhodně nelitoval. O co 

tedy šlo? O setkání více jak 100 mladých kluků (mladších i starších) a salesiánů, kteří se sjeli 

z  celé  české  i  slovenské  republiky.  Setkání  se  uskutečnilo  v  Sebranicích,  což  je  jedno  

z významných salesiánských center v naší zemi. 

Momentálně se zde nachází aspirantát 

a přednoviciát, kterýmžto musí projít všichni, 

kteří se chtějí stát salesiány. 

Tak jsme tedy přijeli do Sebranic, městečka 

nacházejícího se v Českomoravské vrchovině, a 

hned jsme byli rozděleni do skupinek, jejichž 

jména zněla mj. Terezín nebo Dachau. Jistě víte, 

jaké   utrpení   tato   jména  symbolizují...  A  proč  
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jsme si také své erby, které měly vyjádřit naše hodnoty, cíle, 

prostě to, jací jsme... Mezitím byl ale samozřejmě čas i na 

přátelské popovídání, na sportovní vyžití, zazpívání si či nějakou 

tu hru. A k večeru došlo i na pěknou adoraci, která jistě dodala 

mnoho duševních sil. 

Bylo nám kladeno na srdce, abychom šli brzy spát a tuto radu 

jsme pochopili tehdy, když se o půl páté ráno (což je ještě pro 

většinu lidí noc :-)) ozvaly výstřely, výkřiky a jiné nelibé zvuky. 
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Také letos se v neděli 19. února sešli ve fryštáckem DISu čarodějnice, kouzelníci, vodníci, 
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-pn- 
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No a máme neděli... Zhodnocení programu, mše sv., při které 

do přednoviciátu vstoupili dva z místních aspirantů, oběd a 

hurá domů. Díky všem, kdo se na přípravě setkání podíleli, 

protoţe připravit program pro stovku lidí není nic 

jednoduchého a stojí to mnoho sil. A pokud budete mít 

moţnost jet příště, vřele doporučuji! Setkání se salesiány se 

koná kaţdý rok dvakrát – někdy v únoru a pak o prázdninách, 

kdy je spojeno s nějakým putováním – letos se půjde do 

brněnského střediska v Ţabovřeskách... Více se dozvíte na 

internetových stránkách salesiánů, které jsou www.sdb.cz.   

A co říci na závěr? Ať nás všechny v ţivotě provází heslo 

kardinála Trochty, které zní: „PRÁCE – OBĚŤ – LÁSKA“! 

-pk- 

 

Na věţi kostela tedy od r. 1842 visely 4 zvony - 2 velké zvony a umíráček ve velké věţi a 

malý zvonek – „sanktusáček“ v malé věţičce (zasvěcený Nejsvětější  Trojici,  jako  jediný  se  

nám dochoval dodneška). Tyto zvony slouţily aţ do r. 1917, 

zvonilo se jimi nejen při rozličných církevních obřadech, ale 

také na poplach při vypuknutí ohně ve Fryštáku nebo v okolních 

vesnicích, při blíţící se velké bouři a nebo také „proti mračnům“ 

a to v jakoukoliv dobu, i v noci. 

Vraťme se ale ještě jednou ke „Knize velkého zvonu“. Ta 

nepřestala existovat ani po velkém poţáru a i nadále se z nově 

vybraných peněz za zvonění půjčovaly peníze fryštáckým 

občanům. Podle zápisu z r. 1879 byly peníze v r. 1878 vybrány 

z konta ve fryštácké Občanské záloţně a bylo z nich 

financováno zřízení telegrafické stanice ve Fryštáku a také 

oprava fary. Kniha je zajímavá  také  tím,  ţe  obsahuje  podpisy  

všech hlavních představitelů obce, kteří ve Fryštáku působili v 19. století. (podepisovali se do 

ní burgmistr, purmistr, podmistr, purgmistr, aţ konečně v r. 1862 Valentin Rektořík se jako 

první podepsal s titulem starosta). Zdejší pudmistři byli totiţ zároveň vedoucími účtů fondu 
hrubého zvonu.  

Pokračování příště -vn-                                                       

 

 

 
 

 

 Z dějin naší farnosti 
 

 
 

27. KOSTEL – zvony (pokračování)  

Zvony před 1. světovou válkou 

V minulém čísle jsme zmínili fryštáckou „Knihu velkého zvonu“, do které se měly zapisovat 

všechny poplatky odvedené za zvonění tímto zvonem. Od r. 1812 se z nashromáţděného 

kapitálu, který měl slouţil jako obnos pro zaplacení nového zvonu v případě zničení toho 

současného, začaly půjčovat Fryštáčanům menší či větší obnosy. Podle záznamů v knize si 

půjčil např. r. 1803 Josef Odstrčilík 25 rýnských nebo r. 1805 Jan Horák 50 rýnských atd. 

K 31. prosinci 1841 bylo v půjčkách 1669 rýnských, 54 krejcarů a na hotovosti 286 rýnských, 

91 krejcarů. 

Právě v r. 1841, jak uţ bylo zmíněno v jednom z prvních dílů tohoto seriálu, vypukl ve 

Fryštáku poţár, který zničil velkou část městečka, včetně kostelní věţe a zvonů na ní 

umístěných  - velký zvon a také zvon malý (podle Jadrníčka byly tedy před poţárem ve věţi 

zvony dva). Oba zmiňované zničené zvony byly ulity zřejmě z výše zmíněného obnosu a 

chybějící peníze byly doplněny sbírkami. Další zvon – tzv. „poledňák“ zakoupil po poţáru 

patron kostela – hrabě Seilern. Konečně posledním zvonem, který byl po poţáru do věţe 

umístěn, byl umíráček. Kostelu jej daroval otec obecního písaře Františka Šebíka Jan Šebík. 

Stál 22 rýnských a 40 krejcarů. Pan Šebík se tehdy prý radil se svou ţenou, má-li koupit 

zvonek na radnici nebo umíráček. Matka údajně tuto záleţitost tehdy rozhodla slovy: „Dyš 

zvóníja umrláčkem, toš se kaţdy aspoň poţehná, a dyš zvóníja na ratuzí (tj. k placení daní), 

toš kaţdy hřeší (nadává).“ A koupil se tedy umíráček (srov. Jadrníček, s. 121). V SOkA na 

Klečůvce je uloţen doklad o koupi umíráčku – německy psaná kvintace z r. 1842. V ní se 

mimo jiné uvádí, ţe umíráček byl 34 funtů těţký (asi 15 – 20 kg). Zvon nesl nápis „Dnes mě, 

zítra tobě“ a ulil jej zvonař Wolfgang Straub v Olomouci (stejně jako zbylé 3 zvony).  
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Náš farní kostel sv. Mikuláše se původně, v době působení P. Aloise Pijáka, vytápěl 

naftovým teplovzdušným kotlem. Tímto způsobem bylo vytápěno mnoho kostelů v dobách, 

kdy nafta byla poměrně levná. Velkou nevýhodou tohoto topení však bylo velké proudění 
teplého vzduchu a tím také prachu, cos způsobovalo špinění stěn, soch a interiéru vůbec. 

Ke změně způsobu topení došlo po příchodu P. Viktora Wilda, kdy v našem kostele byla 

provedena celková rekonstrukce elektroinstalace, coţ umoţnilo zabudování topení čistějšího 

pomocí akumulačních kamen. Rozmístění bylo následující: 4 kusy v presbytáři (2 malá a 2 

velká), 2 kusy velkých kamen mezi lavicemi a 2 kusy pod kůrem. Kamna mezi lavicemi byla 

přemístěna za působení P. Josefa Honky ke kamnům pod kůrem, ale nebyla napojena, takţe 
od té doby byl kostel vytápěn jiţ ne 8, ale jen 6 kusy. 

Po příchodu P. Karla Herbsta byla malá kamna v presbytáři odpojena pro malou funkčnost a 

nevhodné umístění a zrušena. Místo nich byla zapojena velká kamna pod kůrem, čímţ byla 

vydatnost topení posílena. Některá kamna měla spálená topná tělesa, která byla opravena a 

tím se rovněţ posílilo topení. 

Přesto si mnoţí lidé stěţují, ţe je v kostele zima. Obecně vzato je ve starých kostelích 

chladno... Pouze v kostelích menších, kde tento systém akumulačních kamen stačí, nebo 

v kostelích, kde je jiný systém vytápění, je tepleji. Ve větších kostelích, jakým je i ten 

fryštácký, se osvědčilo elektrické topení v lavicích. A pokud jde o akumulační kamna, těch 
by bylo potřeba podstatně větší mnoţství a to znamená i podstatně větší náklady. 

Nabízí se ještě jedna moţnost ohřívání, a to je člověka k člověku. Kdyţ víme, ţe kaţdý 

člověk vyzařuje 100 W, tak lehce spočítáme, ţe při plném kostele by nám všem bylo 

podstatně tepleji. Toto teplo vzájemného předávání ţádná topidla nemohou dát. Pak kamna, 
která máme v našem kostele v současné době, by byl zdroj tepla pouze doplňkový... Luko 
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Asi přemýšlíte, co se pod touto zkratkou skrývá... Inu, SSS znamená „Setkání se salesiány“. 

Ale asi ani teď nevíte, co si pod tím pořádně představit, a tak jste na tom podobně jako já, 

když mi bylo nabídnuto, abych na toto setkání přijel...  

Na začátek ale můžu říct, že jsem víkendu, který jsem zde prožil, rozhodně nelitoval. O co 

tedy šlo? O setkání více jak 100 mladých kluků (mladších i starších) a salesiánů, kteří se sjeli 

z  celé  české  i  slovenské  republiky.  Setkání  se  uskutečnilo  v  Sebranicích,  což  je  jedno  

z významných salesiánských center v naší zemi. 
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a přednoviciát, kterýmžto musí projít všichni, 

kteří se chtějí stát salesiány. 
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mnoho duševních sil. 

Bylo nám kladeno na srdce, abychom šli brzy spát a tuto radu 

jsme pochopili tehdy, když se o půl páté ráno (což je ještě pro 

většinu lidí noc :-)) ozvaly výstřely, výkřiky a jiné nelibé zvuky. 

Pokoje byly plné estébáků, kteří nás odvlekli se zavázanýma 

očima do autobusů a odvezli do lomu kus cesty od Sebranic. 

Ptáte se, proč takové divadlo? Podobně dopadl totiž i kardinál 

Trochta a další řeholníci v roce 1950, když byly zavřeny kláštery  

a kněží byli zatýkáni. Nám se ale podařilo uprchnout, a tak jsme mohli prožít trochu 

netradiční mši svatou a dojít na oběd zpět do Sebranic. Odpoledne jsme se pak rozdělili do 

různých    skupinek    podle    zájmu    –    bylo    možné   dozvědět   se   spoustu   zajímavého  

o dobrovolnictví, o vztazích, o životě v noviciátě nebo 

o krásné irské přírodě... A již zde byl poslední večer, 

který byl ve znamení divadla – každá skupinka 

originálně představila něco ze života Štěpána Trochty. 

Pak přijel ještě ředitel mezinárodní dobrovolnické 

organizace VIS Massimo Zortea, který sice jistě řekl 

některé zajímavé věci, ale vzhledem k tomu, že již 

bylo hodně pozdě, někteří jej vnímali spíše 

v polospánku. :-) 
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Také letos se v neděli 19. února sešli ve fryštáckem DISu čarodějnice, kouzelníci, vodníci, 

princezny, princové, sněhuláci, Spidermani, Marfušky, Pipy dlouhé punčochy, upíři a další 

kouzelné postavičky, aby si tentokrát připomenuly 150. narozeniny známé Saxany – dívky na 

koštěti. Legrace bylo spousta, tančilo se, hrály se různé hry, losovala se bohatá tombola a 

bylo veselo. 

A proto by chtěl Farníček za všechny, kteří přišli na karneval, poděkovat těm, kdo se o 

krásně připravené odpoledne pro menší děti zasloužili. A také připomenout, že v těchto 

dnech začíná postní doba a všemu veselí je až do Velikonoc konec. Dík patří i vedení DISu, 

že umožnilo konání tak vydařené akce! Už se zase těšíme na příště… 

-pn- 
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Myšlenka vybudování nového kostela ve Zlíně se objevila už ve třicátých letech minulého 

století, ale teprve po roce 1989 dostalo toto úsilí konkrétní podobu. Základní kámen kostela 

posvětil papež Jan Pavel II. na Velehradě v dubnu 1990.  

Město darovalo farnosti pozemky, a tak mohlo být na tomto místě 2. 

října 1998 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem posvěceno 

středisko mládeže. Tato stavba nebyla určena jen pro aktivity 

mládeže, ale pravidelně se zde konaly také bohoslužby. Nedělních 

mší svatých se účastnilo asi 250 věřících, což byla nejvyšší možná 

kapacita objektu.  

Během roku 1999 se podařilo vypracovat celý projekt a v 

listopadu téhož roku Magistrát města Zlína vydal stavební 

povolení. Se stavbou se začalo 31. ledna 2000 požehnáním 

staveniště.  

Nyní celá budova zahrnuje kostel s 350 místy k sezení, ubytování pro komunitu, zázemí 

farnosti, klubovny, učebny, společenský sál a středisko mládeže. Součástí areálu je také velké 

hřiště.  

Kostel slavnostně vysvětil olomoucký arcibiskup Jan Graubner 8. května 2003. Zajímavá je 

vnitřní výzdoba, která sice působí prostě, ale velmi působivě. 

Soubor liturgických plastik, na kterých se opakují motivy z Valašska – lipové listy, 

velikonoční pomlázka či textilie, vytvořil akademický sochař Daniel Trubač.  

Tři zvony – Svatý Jan Bosko, Svatá Ludmila a Svatý Vojtěch – rovněž od Daniela Trubače, 

byly odlity ve zvonařské dílně Josefa Kadlece v Halenkově. Největší zvon „Svatý Jan Bosko“ 

má průměr bezmála 1 metr a váží 535 kg. 

Bohoslužby 

 v úterý v 18:30 je mše sv. s tématickou přednáškou 

a promítáním příslušných textů, na mši svatou 

navazuje krátký úvod do liturgie následující neděle 

 ve středa 7:00 je mše sv. pro školní mládež 

 ve čtvrtek jsou modlitební večery 

 v neděli jsou mše sv. v 8:00 (s varhanami), 10:00 

(rytmická) a 20:30 (studentská); po skončení mše 

sv. v 10 hodin je otevřena kavárna „Po desáté“ 

v suterénu kostela 

Více informací na internetových stránkách zlin.sdb.cz 

zpracoval -pn- 
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Byly tu pololetní prázdniny a to byla dobrá příležitost pro pořádnou saňovačku. Ta se 

uskutečnila v sobotu 4. února. 

Sešli jsme se ráno v devět hodin. Nejdříve jsme nacvičili písničky na neděli a pak jsme se 

vydali se sáňkami a bobami na kopec ,,Brázďák“. Naše nová zpěvačka Kristýnka Bačůvková 

nám nabídla, že si můžeme zajezdit na kopci u nich na zahradě. Její nabídku jsme přijali a 

udělali jsme dobře. Jelo to opravdu parádně. Tak tak se nám podařilo ubrzdit saně, abychom 

neudělali Bačůvkům díru do domu. Ti šikovnější a starší dokonce dojeli až na cestu. 

Několikrát jsme se pořádně vyváleli ve sněhu, a to hlavně, když jsme jeli ve vláčku. V jednu 

hodinu jsme dorazili domů mokří jak žáby, ale moc spokojení. Děkujeme Kristýnčině 

mamince za výborný čaj.  

Nezůstalo ale jen u saňovačky... Po vzoru našich sportovců na olympijských hrách jsme se i 

my, děcka ze scholy, vydali o jarních prázdninách za sportem do zimních lázní. Zaplavali 

jsme si v malém bazénu, ti, kteří umí dobře plavat, si zaskákali ve velkém bazénu a poprvé 

jsme si zkusili, jaké je to v páře. Voda v bazénku u páry byla strašně studená. Náš společný 

výlet jsme ukončili výhodným nákupem párku v rohlíku na autobusovém nádraží. Cena 

jednoho párku byla jen 10 korun! Už se těšíme na to, co nás čeká příště!!! 

Eliška Němcová 

 

 

 

 

Můj tatínek byl velice hodný, zbožný a poctivý křesťan. Při jedné návštěvě Fryštáku, někdy 

v roce 1955, po návratu z kostela vychvaloval našeho pana faráře – jeho kázání a celkový 

dojem. Ani nevím, jak mě to napadlo, a v legraci jsem řekl: „A víš, že je Piják?“ To tatínka 

trošku vyvedlo z míry a pravil: „Inu, každý máme nějaké chyby.“ „Tati, promiň mi tu moji 

narážku, ale náš pan farář se jmenuje Piják a k tomu Alois, stejně jako ty! 

na dva Aloise zavzpomínal František Záloha 
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Ještě několik informací ohledně vizovického děkanátu: patří sem farnosti Vizovice, Štípa, 

Fryšták, Lukov, Hvozdná, Kašava, Trnava, Všemina, Slušovice, Jasenná, Bratřejov, 

Provodov a Ţelechovice. Současným děkanem je P. František Sedláček, který sídlí ve Štípě. 

Ve 13 farnostech je zhruba 18 tisíc registrovaných katolíků a na nedělních mších sv. se 

jich  pravidelně účastní asi 4 tisíce. (info: www.ado.cz) 

Farníček při této příležitosti také požádal otce arcibiskupa 

Graubnera o krátký rozhovor... 

 Co je důvodem tohoto setkání pastoračních 

ekonomických rad děkanátů? 

Myslím, že hlavní je výměna zkušeností z činnosti rad a života 

farností. Navzájem se tak mohou obohacovat a byl bych rád, 

kdyby společenství, která vytvářejí, byla opravdu živá. Možná 

jim v tom pomůže i tato knížka, která je reakcí na potřeby mít 

jakýsi „manuál“ (pozn. red.: brožura otce arcibiskupa  – Jak  si  

představuji farnost dnes). Ale v žádném případě nejde jen výčet akcí - co která farnost 

v průběhu roku dělá. Jde také o to, aby se do práce zapojilo co nejvíce farníků – a aby to 

vždycky nedělali pořád T I   S A M Í – což slyším skoro v každém děkanátě. Možná by bylo 

dobré, aby se probudili i  T I   D A L Š Í… 

 Jak hodnotíte setkání ve Fryštáku? 

Především bych chtěl poděkovat těm, kdo se o ně zasloužili – otci děkanovi Sedláčkovi, 

salesiánům z DISU, kteří poskytli přístřeší a občerstvení, i těm ostatním. Schólám, které 

vystoupily v průběhu našeho jednání, společenství zdejších mladých, které připravilo krásnou 

pantomimu. 

Myslím, že toto setkání splnilo svůj účel a přivedlo do Fryštáku lidi, kterým není lhostejný 

duchovní i společenský život v naší arcidiecézi. A za to jim patří můj dík. 

Rád bych ještě na závěr upozornil, že letos máme rok arcidiecéze, a jaké budou naše farnosti 

a děkanáty, taková bude i arcidiecéze. V letošním roce proto budou výjimečně děkanátní 

poutě nikoli na Velehradě, ale přímo u nás v Olomouci. První větší příležitostí bude diecézní 

pouť svatého Jana Sarkandera v olomoucké katedrále 6. května. Pak nás čeká ještě velké 

setkání ve Zlíně – ve zdejší sportovní hale – které se uskuteční 23. září – a já věřím, že se tam 

s mnohými z Vás uvidím! 

-pn- 

 
 

V neděli 26.2. se sešly rodiny z naší farnosti na fašankový masopustní průvod. Po mši sv. 

v 10 hodin jsme se shromáždili v DISu ke společnému obědu. Po výborných řízečcích, které 

ukuchtili Fuksovi, a bramborovém salátu, jsme se nastrojili do masek. Pestrý průvod 

nepostrádal vodníka, řezníka, římského vojáka, babičku, rytíře, Marfušku… A samozřejmě 

nechyběl ani ten nejdůležitější – medvěd! (Za půjčení masek děkujeme občanům 

z Lukovečka.) Hudební doprovod obstarali Odstrčilovi na trubku a klarinet.  

Náš průvod navštívil hlavně staré a nemocné farníky. Všechny peněžní dary, které jsme 

dostali (1525,- Kč), jsme odeslali na podporu nově vznikající křesťanské TV Noe. Závěrem 

chceme poděkovat také všem DISákům, kteří našemu fašankovému snažení vytvořili 

příjemné zázemí. Byla to pro nás pro všechny radostně prožitá neděle a už se těšíme na příští 

fašank zase za rok.                   

společenství rodin 
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HESLO SALESIÁNŮ NA ROK 2006 

Když ho rodiče uviděli, byli překvapeni a matka mu řekla: „Dítě, proč jsi 

nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě celí utrápení hledali.“ Odpověděl 

jim: „Pročpak jste mě hledali? Což jste nevěděli, že já musím být v domě 

mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Potom se s nimi 

vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka si 

všechno dobře uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, 
vzrůstem a oblibou u Boha i u lidí. (Lk 2,48-52) 

150 let po smrti matky Markéty, matky rodinné výchovy, vytvořené Donem Boskem, 

věnujme zvláštní pozornost rodině, která je kolébkou života a lásky a prvním místem, kde se 
člověk učí být člověkem. Jana Skaličková 
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http://www.ado.cz/



























































 
5. 3. 1. neděle postní 

12. 3. 2. neděle postní 

19. 3. 3. neděle postní 

20. 3. Slavnost sv. Josefa 

25. 3. Slavnost Zvěstování Páně 

26. 3. 4. neděle postní 

2. 4. 5. neděle postní 

 

 

 

    
Obvykle se říká: „Vstoupili jsme do doby postní.“ Já mám pocit, že jsme 

spíše vběhli či přímo vletěli do této doby. Nesmíme tento čas prožít bez 

užitku. S velkými břemeny začínáme tento půst, ale i s velkou touhou 

polepšit se. Doufám, že rozjímání o Kristově utrpení nás povzbudí, že 

skutky zbožnosti „rozplamení“ naši lásku. Rozjímání o utrpení  Spasitele  

nám připomíná Boží lásku. Bůh Otec za mne udělal Ježíše hříchem, abych se já mohl stát 

Boží spravedlností. Nesmím promarnit tuto milost … 

Jak mi poslouží posty, almužna a modlitba?  Půstto není naříkání nad sebou, to není teatrální 

lomení rukama, ale obrácení se celým srdcem k Bohu, čestné ukončení flirtování se zlem. 

Almužna, to není propaganda dobročinnosti, ani ukázková obětavost, ale nenápadné dobré 

skutky těm, kdo je potřebují: „Ať neví tvá levá ruka, co dělá pravá“. Pokud opravdu 

nechceme promarnit tento čas, musíme se znovu a znovu zahledět na ukřižovanou Lásku, 

musíme začít pravý půst obrácení, z hloubky srdce prosit o odpuštění. Bůh se určitě nad námi 

slituje a vše nám odpustí. 

otec Mirek 



 

KLUB MAMINEK 

14. 3. zdobení textilu tiskátky 

(trička, polštářky, prostírání...) 

28. 3. tipy na dovolenou (možná se zdá, 

že je brzo, ale není tomu tak...) 

* * * * * * * * * * 

ZÁJEZD DO ŘÍMA 

Zájemci o farní poutní zájezd do Říma, 

který se uskuteční ve dnech 21. – 29. 7. 

2006, se mohou stále nahlašovat v sakristii. 

Více informací najdete v minulém čísle 

Farníčku. 

* * * * * * * * * * 

SETKÁNÍ S PASCUALEM 

CHÁVEZEM 

V sobotu 13. května 2006 se uskuteční 

setkání s hlavním představeným salesiánů 

Pascualem Chávezem. Toto setkání se bude 

konat v Pardubicích a již nyní je třeba, aby 

se zájemci přihlásili, protože o akci je velký 

zájem. Kdo by tedy rád jel, ať se nahlásí 

Pavlu Osohovi (pavel.konik@tiscali.cz), a 

to nejpozději do 29. 3. Více informací o 

setkání najdete na internetových stránkách  

www.mladez.sdb.cz/chavez.  

* * * * * * * * * * 

DUCHOVNÍ OBNOVY 

Prožíváme postní dobu a k té 

neodmyslitelně patří duchovní obnovy, 

které nám pomáhají lépe se připravit na 

velikonoční svátky. Zde je několik nabídek 

pro mládež: 

 17. – 19. 3. DIS Fryšták 

 17. – 19. 3. Přístav Rajnochovice 

 24. – 26. 3. Stojanov na Velehradě

 (pro vysokoškoláky) 



DDŮŮMM  IIGGNNÁÁCCEE  

SSTTUUCCHHLLÉÉHHOO  

17. – 19. 3. Postní zamyšlení 

Kdo je pro tebe Ježíš? Duchovní obnovu 

povede P. Jiří Kopřiva. 

24. 3. v 19 hodin U2 

3. díl pořadu o legendární irské skupině: 

alba Achtung Baby a Zooropa. 

31. 3. – 2. 4. 24 hodin ve sklepě 

(Luna 2nd Generation – Sklep) 

Zvelebení skutečného sklepa a okolí 

skutečné fary, kde se později sejdeme na 

oslavu Velikonoc. Malá brigádka... 

31. 3. – 2. 4. Doubrava a Sázava 

Jarní tání plní koryta řek, a proto je na čase 

zahájit vodácký rok. Čekají nás peřeje 

Doubravky, sázavská Stvořidla a Kosmič... 

12. – 16. 4. Velikonoční experiment 

Sportovně-(ne)tradiční Velikonoce na faře 

se starodávnými kachlovými kamny, 

mohutným sklepením, nad rozlehlou 

přehradou, pod beskydskými vrcholky, ve 

světě fantazie, za doprovodu bicyklů, raftů 

a běžek... 

12. – 16. 4. Velikonoce 

Pojď s námi prožít tajemství velikonočních 

svátků spojením liturgie a života v 

prostředí DISu i krásné přírody. 
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Poslední únorový den se sešli zástupci pastoračních 

a ekonomických rad děkanátu Vizovice ve fryštáckém 

DISu, aby si navzájem vyměnili své zkušenosti 

z jednotlivých farností. Setkání se zúčastnil 

i arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner. 

Zástupci farností (kterých bylo zhruba sto) v krátkých 

projevech přiblížili ostatním své zkušenosti a nabídli 

i další náměty pro zlepšení duchovního 

a společenského života jednotlivých farních   

společenství.   Některé   příspěvky   (Lukov,   Kašava,  

Štípa) byly zpracovány zajímavou multimediální prezentací, jiné (Fryšták) zase doplnilo 

vystoupení rodičovské scholy a spolča mladých, kteří předvedli část nové pantomimy o 

sv. Janu Křtiteli. 

Také otec arcibiskup si připravil krátké úvodní slovo 

a představil útlou brožurku s názvem Jak si 

představuji farnost dnes, ve které shrnul nejdůležitější 

poznatky z loňského roku farností a která byla všem 

zúčastněným k dispozici (v některých dalších číslech 

Farníčku vám přiblížíme důležité pasáže textu). 

Za všechny, kteří se ve Fryštáku sešli, se sluší 

poděkovat hlavně DISákům za občerstvení a skvěle 

zvládnutou celkovou organizaci akce. 

2 









 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 4. 3. 2006 v nákladu 230 ks. 

 
 

 
Vodorovně: A. řeka v Rusku, peřej, cíl, tíha, B. 1. DÍL TAJENKY, C. skládací cylindr, 

město na Aljašce, chemický prvek, řeka ve Švýcarsku, násep, D. anglicky „dub“, město 

na severní Moravě, část krku, malá Ema, římský mravokárce, E. lidová knihovna (zkr.), 

italsky „olej“, anglicky „nebo“, stará jednotka váhy, zánět sliznice, F. skladba pro osm hlasů, 

pytlácké nástrahy, SPZ okr. Břeclav, africký stát, zápor, G. síň starořeckého chrámu, část 

schodiště, černomořský přístav, jihoamerický hlodavec, tmel, H. český sbormistr a skladatel, 

korálový útes, hudební stupnice, název písmene „M“, Chaplinova manželka, I. 2. DÍL 

TAJENKY, J. části úst, tropické rostliny, první muž, ukazovací zájmeno. 

Svisle: 1. řada vozidel, 2. dopravní prostředek, Ábelův bratr, 3. protiklad, jméno herce 

Korbeláře, 4. medikament, jméno spisovatele Hončara, rakouská řeka, 5. pošpinit kouřem, 

nesedět, 6. ráno, ambity, 7. boxerské údery, druh květenství, 8. Lidová škola umění (zkr.), 

tvrz, japonská lovkyně perel, 9. město v Mauretánii, konec modlitby, 10. sevřená ruka, 

čichové orgány, 11. zlá odplata, Edisonovo jméno, 12. plynný uhlovodík, barevný přehoz, 

13. seknout, italský ostrov, Adamova družka, 14. moravské město, římsky 2950, 15. křídlo 

budovy, pracovat, 16. hudební nástroj, podnik ve Vysokém Mýtě, 17. citoslovce pochopení, 

svatební květina, český právní historik, 18. hýbati ze strany na stranu, americký olympijský 

vzpěrač, 19. letní sídlo, v tuto dobu, 20. pražský kostel. 

Nápověda: Attu, Aim, Kono, Lura, Olio. 

Tajenka z minulého čísla: Věrné přátele podle činů poznáme. připravil František Záloha 
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V sobotu 14. 1. se na DISu 

konal již tradiční ples 

Minulou neděli se na 

DISu konal dětský 

karneval – jestlipak 

poznáte, kdo se 

skrývá za touto 

krásnou slečnou? 

Ve středu se na 

DISu uskutečnilo 

setkání farních rad 

vizovického 

děkanátu, kterého 

se zúčastnil i otec 

arcibiskup Jan 

Graubner 

mailto:farnicek@post.cz

