
 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FARNÍČEK – zpravodaj farnosti sv. Mikuláše ve Fryštáku. 
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E-mail: farnicek@post.cz, internet: http://www.farnostfrystak.wz.cz. 

Uzávěrka pro vaše příspěvky je vždy ke 25. dni měsíce!!! Vyšlo 6. 5. 2006 v nákladu 230 ks. 

 
 

 
Akácie, ampule, arkáda, balon, blíž, bodlo, borovice, Brazílie, buržoasie, darda, dirigent, 

dovolená, epilog, exhibice, fotka, hledisko, infinitiv, jevy, lilie, mikrofon, mouka, mrzký, 

nástavba, náušnice, nazí, piloun, pokračování, rmen, salima, silon, soumar, spolupráce, 

školství, tvídy, uniforma, ušoun, ženin. 

Tajenka z minulého čísla: Chvalme a kárejme až po dobrém uvážení! 

připravil František Záloha 

☺ Ptá se kudlanka nábožná jetele: „Jeteli, proč se nemodlíš?“ Jetel smutně odpoví: 

„Já nechci být spasen.“ 

☺ Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi a viděl, že je to dobré. Stvořil moře a souš a na 

souši rostliny a viděl, že je to dobré. Stvořil na nebi slunce, měsíc a hvězdy a viděl, že 

je to dobré. Na zemi stvořil nejrůznější zvířata, ptáky a ryby a viděl, že je to dobré. 

Stvořil člověka k svému obrazu a viděl, že je to velmi dobré. Nakonec stvořil ženu. 

Prohlíží si ji zepředu, zezadu, zprava, zleva, shora, zdola… „No, však ona se 

domaluje...“ 

 
 

MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍKK  FFRRYYŠŠTTÁÁCCKKÉÉ  FFAARRNNOOSSTTII  

44..  RROOČČNNÍÍKK  --  ČČÍÍSSLLOO  3399  --  KKVVĚĚTTEENN  22000066  

Májové pobožnosti se budou konat každý den v 17:45. 
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2. 5. Památka sv. Atanáše 

3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba 

7. 5. 4. neděle velikonoční 

14. 5. 5. neděle velikonoční 

16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého 

21. 5. 6. neděle velikonoční 

25. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 

26. 5. Památka sv. Filipa Neriho 

28. 5. 7. neděle velikonoční 

31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie 

4. 6. Slavnost Seslání Ducha svatého 

 
 

 

Velikonoční doba nás bude provázet ještě celý měsíc květen. Mnozí 

naši spoluobčané se tomu budou podivovat, vždyť pro hodně lidí 
začínají a končí velikonoce pondělím velikonočním. 

Měsíc květen má pro nás katolíky mariánský nádech. Májové 

pobožnosti   jsou   tradičním  vyjádřením  naší  úcty  a  vděčnosti  Panně  

Marii. Pojedeme jí poděkovat i poprosit o další pomoc při pouti farnosti na Hostýn. Na konci 

měsíce bude také slavnost prvního sv. přijímání. Mysleme ve svých modlitbách na tyto děti 
i jejich rodiny, aby zůstaly „místy víry“. 

Pro salesiánskou rodinu má velký význam návštěva hlavního představeného dona Pascuala 

Chaveze uprostřed května v naší vlasti. I mládež z naší farnosti se s ním setká a doufám, 

že bude i nějaké zajímavé foto. Potřebujeme pro své povzbuzení svědectví mužů a žen víry – 

víry žité uprostřed moderního světa. Jejich příklady nám ukáží, jaké možnosti nám poskytuje 
Bůh, aby se místa víry rozrůstala, vyzařovala Boží lásku  a proměňovala okolí k lepšímu. 

Církev má být přátelská a laskavá. Taková má budoucnost a když ji takovou budeme žít 

a nabízet druhým, nebojím se, že bude i na dále přitahovat pozornost srdcí i myslí lidí dobré 

vůle. 

V mariánském měsíci míříme k srdci člověka. Májové pouti, farní slavnosti, různá setkání 

ve farnosti, to všechno oživuje naši laskavost a přátelskost a tím i Boží život mezi námi, jenž 

pak proudí k druhým pro jejich spásu. 

otec Mirek 

 

 

 

 



 

KLUB MAMINEK 

9. 5. Co se zoubky? Povídání 

o chrupu, správná starostlivost 

a vše potřebné. 

23. 5. Hraní s dětmi na hřišti u DISu. 

V případě nepřízně počasí 

vymyslíme program na místě – 

s dětmi není přece nikdy nuda... 

* * * * * * * * * * 

MYSLIVECKÁ MŠE SV. 

V neděli 14. května jste všichni zváni na 

mši sv. v 10 hodin. Bude totiž 

„myslivecká“ – k poctě sv. Huberta (i když 

má svátek až na podzim) a bude při ní hrát 

soubor trubačů na lesní rohy, který k nám 

přijede ze severní Moravy. Zváni jsou také 

všichni myslivci – z Fryštáku i z blízkého 

či vzdálenějšího okolí. 

* * * * * * * * * * 

POUŤ NA SV. HOSTÝN 

Farní pouť na Hostýn se letos uskuteční 

v sobotu 20. května. Odjezd z náměstí 

bude ve 12:30 a autobus pojede přes 

Žabárnu a Lukoveček. 

* * * * * * * * * * 

ADORAČNÍ DEN 

Ve středu 24. května se uskuteční 

adorační den farnosti. Všichni jste zváni 

v průběhu celého tohoto dne k alespoň 

krátké adoraci před vystavenou Nejsvětější 

svátostí v našem kostele. 

* * * * * * * * * * 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 

Májové pobožnosti se budou konat každý  

všední den v 17:45 hodin a v neděli 

v 18 hodin. 

 



DDŮŮMM  IIGGNNÁÁCCEE  

SSTTUUCCHHLLÉÉHHOO  

12. – 14. 5. Paragliding 

18. – 21. 5. Dachstein 2996 m n. m. 

19. – 21. 5. Na kole Moravským krasem 

26. – 28. 5. 24 hodin na stromech aneb 

jak si kdo ustele, tak si lehne 

26. – 28. 5. Bystřička 

2. – 4. 6. 24 hodin tance 

9. – 11. 6. 24 hodin na střeše 

10. 6. DIS Fest 

Více informací na internetových stránkách 

www.disfrystak.cz. 

DVA TISÍCE SMUTNÝCH ZVONŮ 
Ve středu 12. dubna 2006 odešla na věčnost ve věku 87 let 

po náhlém srdečním selhání umělecká zvonařka paní 

Laetitia Dytrychová (roz. Valášková), spoluzakladatelka 

proslulé zvonařské dílny v Brodku u Přerova. Paní 

Dytrichová se narodila 10. ledna 1919 v polských 

Gieraltovicích. Zajímavostí je, že pocházela z polského 

šlechtického rodu Ostrowských.  Jako jediná žena v Evropě 

i  na  světě  založila  spolu  se   svým   manželem   počátkem  

padesátých let zvonařskou dílnu v Brodku u Přerova, která za dobu své existence odlila asi 

2000 zvonů, jež zdobí památky u nás i ve světě. Paní Dytrychová realizovala ve své dílně 

zvony např. pro Plaňany, Detvu, Rohatec, Zlín, Prahu, Brno, Ostravu-Porubu, Miami, 

Hirošimu atd. Dílna v Brodku u Přerova je jednou ze tří v naší republice s tradiční výrobou 
zvonů. Po rodičích staré řemeslo převzala jejich dcera Marie Tomášková-Dytrychová. 

Také na věži našeho farního kostela už téměř 25 let svolávají k oslavě Boží 2 zvony, které 

jsou dílem paní Dytrychové – Mikuláš (850 kg) a Marie (490 kg). Svěcení nových zvonů 

18. října 1981 se stalo završením nejznámější největší akce (uskutečněné na popud našeho 

rodáka P. Pavla Uhříka), kterou naše farnost za dob totality uskutečnila. Na svěcení zvonů 

zavítala i sama jejich autorka paní Dytrychová, která na ně při obřadech symbolicky 

poklepala. Z výroby našich zvonů v Brodku u Přerova (srpen – září 1981) se ve farním 

archívu dochovaly některé zajímavé fotografie i s autorkou, které vám nabízíme 
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k prohlédnutí. Zesnulé paní Dytrychové můžeme teď už jen popřát, aby jí Pán bohatě odplatil 

všechnu její namáhavou práci, kterou po celý život přispívala k větší cti a slávě Boží... 

(Podle deníků Olomoucký den a Metro, vydání z 14.4.2006) 

-vn- 

  

 

 

DOPADNOUT JAKO JEŽÍŠ?! 

Také jste to četli? Cituji z komentáře Jana Jandourka v MF DNES ze 3. 4. 2006. 

„Papež Jan Pavel II. byl velkou osobností, která však v moha ohledech ztroskotala –  

v tom se mu povedlo dopadnout stejně jako Ježíš...“ 

To je jen nadpis komentáře a pak vypočítává „neúspěchy“ jeho papežského života. 

Napřed mne to popudilo, ale pak jsem se musela smát. Vždyť mu ten komentátor nechtěně 

vyslovil to největší ocenění. Nebýt Ježíše, nebýt takzvaného „ztroskotání“, nikdy bychom 

neměli otevřenou cestu do nebe. A dopadnout stejně jako Ježíš, to je ta největší devíza, které 

může člověk dosáhnout.  

Já věřím, že skutečně „dopadl“ jako Ježíš, že je s ním v jedné linii i na věčnosti. 

Anna Bačůvková 

 

 

 

V neděli 2. dubna v 16 hodin odpoledne se 

v sále na DISu uskutečnilo odpoledne pro 

seniory. Na programu byla např. pantomima 

Jan Křtitel, beseda s děkanem P. Františkem 

Sedláčkem, setkání a možnost popovídat  si 

s přáteli. Sešlo se nečekané množství 

fryštáckých seniorů.  

Program byl velmi pěkný a zajímavý. 

Chvála a díky patří všem, kteří tuto zdařilou 

akci zorganizovali a kteří se o nás až 

dojemně   starali.  Děkujeme  otci  děkanovi 

P. Františku Sedláčkovi za jeho čas, který nám věnoval, a také za milá a povzbudivá slova, 

která si pro nás připravil. Děkujeme také P. Františku Bezděkovi, všem obětavým děvčatům 

a chlapcům, kteří nás obsluhovali a také těm, kteří pro nás občerstvení připravovali, panu 

Fuksovi za přípravu krásné pantomimy i všem mladým a dětem, kteří pro nás hráli a zpívali, 

panu Aloisi Řezníčkovi, který pro nás napekl koláčky, paní Grulichové za tyčinky, prostě 

úplně všem, kteří se na této zdařilé akci podíleli, včetně odvozu a sponzorů.  

Poděkování patří také našemu panu faráři 

P. Miroslavu Dibelkovi za pěkné přivítání a 

vysoké ohodnocení nás důchodců. Velmi nás to 

potěšilo a povzbudilo, protože staří lidé nejsou 

všude vítáni. 

Zůstaly nám krásné vzpomínky a našim přáním 

je, aby nám dal Pán Bůh zdraví a ať se tato 

setkání uskutečňují i v budoucnu a můžeme 

se jich ještě zúčastňovat. R. Vítková 

3 

 

 

 

„Byl první máj, byl lásky čas“, veršoval kdysi Karel Hynek Mácha. 

Byl a snad i v současnosti si to připomínáme. 

Ale co je to vlastně láska?  

Víme, že láska se projevuje u různých lidí různě. 

To proto, že lásky je moc a moc druhů – chcete-li kategorií. 

Kromě lásky muže k ženě či naopak, existuje láska k bližnímu, tedy k rodičům, dětem, 
kantorům, přátelům… 

Přiznejme, že funguje i sebeláska. 

My křesťané vyznáváme lásku k Bohu, většina lidí miluje třeba nějaké zvíře. 

Mezi další lásky jistě patří dříve více uznávaná láska k vlasti. 

Není málo těch, co mají lásku k penězům a mamonu, k jídlu, automobilům a dokonce existují 
i workoholici, tedy lidé s láskou k práci. 

Jejich protikladem jsou naopak alkoholici, lidově řečeno pijani. 

Jsme každý jiný, a proto si nechme každý tu svou lásku. 

Pak nemusíme čekat na máj a naše lásky na nás mohou působit po celý rok. 

Hlavně však ať na naše city působí nejvíce láska k bližnímu, aby ubylo nevraživosti, závisti 
ba dokonce i válek. 

Proto milujme bližního jako sebe samého! 

František Záloha 
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Mariánská svatyně ve Štípě je rozsáhlou jednolodní, 

převáţně barokní stavbou, která spolu s klášterní budovou 

tvoří jednu z největších a nejkrásnějších staveb olomoucké 

arcidiecéze. 

Klenba je vyzdobena obrazy představujícími Nanebevzetí 

a Navštívení Panny Marie. Je doplněna menšími obrazy 

znázorňujícími víru, naději a lásku a nástroje umučení Páně. 

Hlavní oltář má v zasklené skříni uctívanou sošku Panny 

Marie s Jeţíškem – hlavy okrášlené korunkami. Po obou 

stranách svatostánku jsou na evangelijní straně archanděl 

Gabriel s lilií v ruce, na epištolní straně archanděl Michael 

s ohnivým mečem. 

V kostele se nachází náhrobek hraběte Seilerna – hrobka 

jeho rodu je pod presbytářem. Kříţová cesta je z roku 1905. 

Socha Panny Marie s Jeţíškem, stojící nyní na hlavním 

oltáři,   patří   spolu   se   sochami  v Tuřanech  a  Ţarošicích  

k nejstarším mariánským sochám na Moravě. 

Výstavba štípského chrámu byla umoţněna díky 

mecenášství paní Lukrécie Nekešové, majitelky lukovského 

panství a manţelky Albrechta z Valdštejna, vévody 

frýdlantského. Ten po smrti své ţeny v souladu s jejím 

přáním povolal mnichy kartuziány z Dolan u Olomouce 

a v roce 1620 zahájil výstavbu kostela a kláštera. Během 

třicetileté války však byly práce zastaveny. Teprve 

po 127 letech, kdy se z nezastřešené stavby stala ruina, se 

podařilo shromáţdit prostředky na její dokončení. Chrám byl 

slavnostně vysvěcen v roce 1765.  

Štípa je v současnosti sídlem našeho nového děkana 

P. Františka Sedláčka. Hlavní pouť probíhá vţdy v neděli 

blíţe ke svátku Narození Panny Marie (8. září). 

Podrobnější informace o kostele jsme Vám přinesli v jednom 

z dílů našeho minulého seriálu o poutních místech Moravy 

(Farníček leden 2005). 

(z knihy Kostely na Valašsku, kterou vydalo nakladatelství Public Art, Radovan Stoklasa, 

Příčná 1390, Rožnov pod Radhoštěm) 

zpracoval -pn- 
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LLLIIIDDDÉÉÉ    

V současné době je ředitelem komunity na Jiţních Svazích P. Josef Kopecký, dalšími dvěma 

kněţími jsou P. Petr Kopřiva a P. Jaroslav Trávníček a kromě nich je zde ještě Libor Všetula. 

Stejně jako na DISu se ovšem do činnosti zapojují dobrovolníci všech věkových kategorií, 

kterých je dohromady kolem stovky. 

Více informací naleznete na internetových stránkách zlin.sdb.cz.  

 -pk- 
 

 

PPPOOODDDĚĚĚKKKOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ   
„Co jste učinili jednomu z mých nejmenších bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25, 40) 

V červnu tohoto roku po dohodě s panem farářem ukončí své působení na faře naše třídečka 

pomocné školy. Děkujeme Otci Mirkovi za příkladný a nevšední projev porozumění 

a pomoci těm nejpotřebnějším ve fryštácké farnosti. 

Za školáky Honzíka, Petra, Mirka, Marečka, Radečka, Lukáška a Pavlíka 

děkuje Mgr. Zdeňka Vlčková, ředitelka Zařízení Hrádek 
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Štípa, Hvozdná, Vizovice, Fryšták... Sál v DISu se otřásá pokřikem a potleskem. To se 

představují farnosti na dalším setkání mládeže vizovického děkanátu. Mládežníci nám 

prezentují význačná místa své farnosti – někteří mají připravenou prezentaci na plátně, jiní 

nám o něm zazpívají. Programem nás provází dva usměvaví moderátoři – Tom a Pavel (jeden 

z místních), které by nám určitě mohla závidět kterákoliv televize. :-) Kdo šel v tu chvíli 

kolem, mohl slyšet libé tóny vinoucí se ze sálu. Kytary, bicí, housle a hlavně zpěv, to 

všechno byl děs. Abych uvedla věc na pravou míru – tak se DĚkanátní Schola jmenuje. 

Takže to byl sice děs, ale krásný. 

Poté pár slov pronesl DISák otec František (oděn v neoprénu), otec děkan František Sedláček 

a  také  vojenský  kaplan  Jaroslav  Kníchal.  Vyprávěl  nám  o  tom,  jak  to  chodí  v armádě,  

odpovídal na naše otázky a také jsme se dozvěděli, 

že některé informace, kterými nás naše média 

zahrnují, jsou zkreslené – to se týkalo situace 

v Iráku, kde nějakou dobu působil. 

Před obědem se účastníci rozprchli do všech koutů 

DISu. Nastal čas pro workshopy. Někdo testoval 

svou sílu a zručnost na horolezecké stěně, jiní hráli 

českou plácanou (možná i volleyball) a byli i tací, 

kteří ještě nezanevřeli na klasickou poštu, 

a pro tento účel si vyráběli vlastní dopisní papíry. 

Někteří se chtěli spíš okrášlit, a proto s kleštěmi 

a drátkem v ruce kroutili různé spirálky. Na jednu, 

na druhou stranu, doprostřed kamínek, a už byly 

na světě náušnice nebo přívěsek. Spoustu mladých 

přitáhla přednáška manželů Vaňkových 

o partnerských vztazích a sexualitě. 

A v čase poledním se již ozýval cinkot příborů. Pochutnávali jsme si na skvělém salátu 

s roládou, které pro nás připravily DISácké kuchařky. Odpoledne nás na kratičkou chvilku 

navštívil i otec arcibiskup Graubner, řekl  nám  pár  myšlenek, odpověděl  na  několik  dotazů 

a zase odjel. No a ve tři hodiny jsme se 

shromáždili v kostele, kde jsme slavili mši 

svatou, opět doprovázenou děsným zpěvem :-) 

No a pak, jako vždy, nezbylo než se rozloučit, 

utřít slzu a rozjet se do svých domovů. Aby to 

nebylo tak smutné, dostal každý na památku 

svíčku. Tak jestli jste tentokráte nebyli, 

nezapomeňte příště přijít... Jistě nebudete litovat, 

stojí to za to! 

Nos 

 

 
 

 

Ve druhém díle našeho seriálu se podíváme do místa, které je od Fryštáku vzdáleno jen 

nepatrně – nějakých 10 km. Mnozí z Vás jistě přišli se salesiány ze Zlína do styku, ale 

pojďme se na jejich činnost podívat opět trošičku podrobněji... 

HHHIIISSSTTTOOORRRIIIEEE    

Ve Zlíně salesiáni působí od roku 1968, kdy sem přišli coby kaplani. Jejich zásluhou poznalo 

mnoho mladých salesiánskou spiritualitu, a proto po roce 1989 jim byla svěřena správa 

zlínské farnosti. 

V době komunistického režimu samozřejmě nebylo 

možné mluvit o nějaké oficiální činnosti – to muselo 

být vše tajné. Ale po roce 1989 začal rychlý rozvoj. 

Činnost se rozvíjela pod hlavičkou farnosti 
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a indiánské tábory pro děti, konaly se zde různé 

turnaje a celá řada kroužků. 

V roce 1998 se poté těžiště činnosti klubu přesunulo na Jižní Svahy, kde bylo otevřeno 

v provizorních prostorách středisko mládeže. Zde také byla roku 2000 započata výstavba 

areálu, jehož součástí je i nový kostel. Celý objekt byl dokončen na jaře roku 2003, v září byl 

slavnostně otevřen a v říjnu byl v nových prostorách zahájen provoz. 

CCCOOO   SSSEEE   ZZZDDDEEE   DDDĚĚĚJJJEEE    

„Salesiánský klub mládeže (SKM) je občanské sdružení, které nabízí všem bez rozdílu 

původu, vyznání a náboženského přesvědčení smysluplné prožití volného času.“ Tak takhle 

přesně je to řečeno na internetových stránkách SDB Zlín... 

 volný přístup do herny a sálu v rámci klubu pro děti a mládež – zde je možnost posedět 

v baru, zahrát si kalčo, šipky či nějakou společenskou hru... 

 pravidelná činnost v zájmových a sportovních kroužcích – tyty kroužky jsou jak pro 

starší, tak pro mladší a jsou jak sportovního (fotbal, volejbal...), tak tvořivostního 

(výtvarný, keramický...) či uměleckého (kytara, dramatický) zaměření 

 specifické jsou nealkodiskotéky pro mládež, které mají již dlouhou tradici 
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V pátek 20. 4. 2006 v odpoledních a podvečerních hodinách 

se začal prostor fryštackého náměstí zaplňovat neznámými 

ženami. Mnozí místní s  podezřením  sledovali  jejich  putování  

do DISu, známého to centra nezvyklých a zneklidňujících akcí. Tož asi zas nějaká! 

A nemýlili se. Konalo se už jedenácté setkání „Mladých mamek“, které pozvali „Staré páky“ 

– to jest mladí i starší hoši a pánové, kteří jezdili na chaloupky. No a „mamky“ se tam o ně 

staraly. Před desíti lety se staré páky tedy rozhodli, že to mamkám vrátí. Takže letos se tato 

bohulibá tradice konala ve Fryštáku. Oficiální začátek v 18 hodin byl mnohými dodržen 

a DIS se plnil veselým smíchem, historkami z cest (některé mamky byli z daleka i široka), 

libováním si, jaký je bez těch dětí klid. A Staré páky, coby pozorní hostitelé, rozlévali víno 

červené, bílé, kávu s mlékem, bez cukru, bezkonkurenční koláčky z Vlčnova, kdo měl hlad, 

mohl si naložit výborný těstovinový salát. Do tohoto veselého šumu začal šum jiný, 

podstatně halasnější – to začala hrát místní kapela v čele s otcem Františkem. A jelikož hudba 

byla živá, rytmická a skvělá, zpěv též živý, rytmický a skvělý, tak to mamky pořádně 

roztočily! Zničehonic byla půlnoc, muzikanti sbalili nástroje a mamkám nezbylo, než se 

rozejít a uložit se ke spánku. 

Sobota – sluníčko svítilo už od rána a slibovalo další nádherný jarní den. V jídelně se 

podávala silná káva, čaj, tvarohové buchty a párky. Pak zazněl zvonek – to jako že hlavní 

část programu začíná. Otevřely se dveře – vše perfektně uklizeno a vpravdě netradičně 

vyzdobeno! Dobové fotografie a originální garderoba patera Stuchlého – „staříčka“. Noční 

prádlo, denní prádlo, košile, letní i zimní spodky, sutany, ponožky, boty... Výzdoba opravdu 

netradiční, ale co bylo víc ohromující, že Staré páky se činili až po odchodu poslední z nás – 

tudíž v pozdních nočních hodinách. A ráno byli samý úsměv a pozornost! Opravdu hodně se 

chlapci naučili od mamek... Je pro nás velmi povzbuzující, že příklady táhnou. Usadily jsme 

se tedy na přichystané stoličky a čekaly, jestli přijel „ten“ host. Otevřely se dveře a vešla 

okouzlující Ester Janečková – moderátorka oblíbeného pořadu „Pošta pro tebe“. Dozněl 

potlesk a Ester nám oznámila, že teď, tady ve Fryštáku, se uskuteční setkání, jaké ještě nikdy 

uskutečněno nebylo a je takového rázu, že i pošťák Ondřej se zalekl a šel do sebe. Je to totiž 

setkání na nejvyšší salesiánské úrovni a již přichází... Ano, je to on, sám staříček Stuchlý 

a monsignor  Štancl!! (Pan  Popelka  a  „Dědek“  Jirka  Fliedr,  ovšem   bez   svých   fešných,  

pěstěných plnovousů a doslova se 

stříbrnými šedinami). Podivili se, 

cože se to stalo s kaplí a co ty 

ženštiny, tak podivného přestrojení! 

Ester trvalo drahnou chvíli, než je 

uklidnila natolik, aby sdělili, proč 

vlastně přišli. Chtěli se totiž setkat 

s úřadujícím pražským biskupem – 

prostě s naším Kájou. Tento byl 

vyvolán z publika. Ale tušil něco 

nekalého a nechtěl odstranit 

pomyslnou stěnu. Ester apelovala, 

prý by byl jediný, kdo by tak učinil. 

Kája   tedy   svolil   a   my  sledovaly  

dojemné setkání těchto celebrit. Následovala asi tříhodinová beseda s Ester. Mluvila o svém 

dětství, o mamince – mluvčí Charty, o tatínkovi, se kterým si nestihla říct spoustu důležitých 

i nedůležitých věcí. O tom, jak se s tím vším vyrovnala, o studiu na zdravotní škole... A co 

neřekla, na to se mamky mohly zeptat samy. 

Potom jsme se přesunuly do chladného kostela, kde proběhla neobyčejná a krásná mše, 

kterou sloužil „náš“ Kája. Mezitím Staré páky přeměnili posluchárnu v jídelnu, kde jsme se 

po mši pěkně hladové usadily. Opět (pokolikáté už?) nás přinutili ke smíchu, když s vážnými 

obličeji vpochodovali coby chovanci ústavu v klerikách, roznášejíce výborný oběd, 

na kterém si mamky moc pochutnaly. To vše bylo umocněno ojedinělým  zážitkem, že se 

o všechno postarali skvělé Staré páky (včetně převržené sklenice a rozlitého nápoje). 

Úžasné!! 

14:30 hodin – poslední akce pátera Stuchlého a monsignora Štancla – alias „Dědka“ a pana 

Popelky. Na devíti dobrovolnicích nám ostatním předvedli, s čím vším se museli mladí 

chlapci vypořádat. Bylo to poučné i zábavné. 

Závěrečného duchovního slova se ujal nejpovolanější – Karel Herbst. Prý doufá, že nás „ti 

dva“ neodradili od příštího setkání, na které se už teď těší. 

Za mamky snad můžu říct – už se nemůžem dočkat!! A Starým pákám díky za vše! 

Iva Lauterkrancová 
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Ještě několik postřehů o setkání od další fryštácké účastnice a jedné z organizátorek... 

Mottem setkání byla věta uvedená v nadpisu článku – „Svítilnou mým nohám je Tvé slovo, 

světlem na mé stezce.“ Tato slova 119. žalmu jsou mottem všech setkání mládeže, která se 

letos konají. Motto totiž každoročně vybírá sám papež a setkáte se s ním ve všech zemích 

světa. Setkání mládeže již mají dlouholetou tradici, kterou započal svatý otec Jan Pavel II., 

a konají se vždy v sobotu před květnou nedělí. Letos se do Fryštáku sjelo více jak sto 

účastníků, což je více než sympatické číslo... 

Myslím si, že každý jsme z tohoto setkání načerpali sílu a nové myšlenky ke konání dobra. 

Kdo jste se z jakéhokoliv důvodu nemohli zúčastnit  tohoto  setkání,  nezoufejte,  a  dá-li  Pán  

Bůh, tak se za rok sejdeme 

v Olomouci nebo někde 

poblíž na diecézním setkání 

mládeže a za dva roky opět 

na setkání děkanátním... 

Gabča Jasenská 
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Štípa, Hvozdná, Vizovice, Fryšták... Sál v DISu se otřásá pokřikem a potleskem. To se 

představují farnosti na dalším setkání mládeže vizovického děkanátu. Mládežníci nám 

prezentují význačná místa své farnosti – někteří mají připravenou prezentaci na plátně, jiní 

nám o něm zazpívají. Programem nás provází dva usměvaví moderátoři – Tom a Pavel (jeden 

z místních), které by nám určitě mohla závidět kterákoliv televize. :-) Kdo šel v tu chvíli 

kolem, mohl slyšet libé tóny vinoucí se ze sálu. Kytary, bicí, housle a hlavně zpěv, to 

všechno byl děs. Abych uvedla věc na pravou míru – tak se DĚkanátní Schola jmenuje. 

Takže to byl sice děs, ale krásný. 

Poté pár slov pronesl DISák otec František (oděn v neoprénu), otec děkan František Sedláček 

a  také  vojenský  kaplan  Jaroslav  Kníchal.  Vyprávěl  nám  o  tom,  jak  to  chodí  v armádě,  

odpovídal na naše otázky a také jsme se dozvěděli, 

že některé informace, kterými nás naše média 

zahrnují, jsou zkreslené – to se týkalo situace 

v Iráku, kde nějakou dobu působil. 

Před obědem se účastníci rozprchli do všech koutů 

DISu. Nastal čas pro workshopy. Někdo testoval 

svou sílu a zručnost na horolezecké stěně, jiní hráli 

českou plácanou (možná i volleyball) a byli i tací, 

kteří ještě nezanevřeli na klasickou poštu, 

a pro tento účel si vyráběli vlastní dopisní papíry. 

Někteří se chtěli spíš okrášlit, a proto s kleštěmi 

a drátkem v ruce kroutili různé spirálky. Na jednu, 

na druhou stranu, doprostřed kamínek, a už byly 

na světě náušnice nebo přívěsek. Spoustu mladých 

přitáhla přednáška manželů Vaňkových 

o partnerských vztazích a sexualitě. 

A v čase poledním se již ozýval cinkot příborů. Pochutnávali jsme si na skvělém salátu 

s roládou, které pro nás připravily DISácké kuchařky. Odpoledne nás na kratičkou chvilku 

navštívil i otec arcibiskup Graubner, řekl  nám  pár  myšlenek, odpověděl  na  několik  dotazů 

a zase odjel. No a ve tři hodiny jsme se 

shromáždili v kostele, kde jsme slavili mši 

svatou, opět doprovázenou děsným zpěvem :-) 

No a pak, jako vždy, nezbylo než se rozloučit, 

utřít slzu a rozjet se do svých domovů. Aby to 

nebylo tak smutné, dostal každý na památku 

svíčku. Tak jestli jste tentokráte nebyli, 

nezapomeňte příště přijít... Jistě nebudete litovat, 

stojí to za to! 

Nos 

 

 
 

 

Ve druhém díle našeho seriálu se podíváme do místa, které je od Fryštáku vzdáleno jen 

nepatrně – nějakých 10 km. Mnozí z Vás jistě přišli se salesiány ze Zlína do styku, ale 

pojďme se na jejich činnost podívat opět trošičku podrobněji... 

HHHIIISSSTTTOOORRRIIIEEE    

Ve Zlíně salesiáni působí od roku 1968, kdy sem přišli coby kaplani. Jejich zásluhou poznalo 

mnoho mladých salesiánskou spiritualitu, a proto po roce 1989 jim byla svěřena správa 

zlínské farnosti. 

V době komunistického režimu samozřejmě nebylo 

možné mluvit o nějaké oficiální činnosti – to muselo 

být vše tajné. Ale po roce 1989 začal rychlý rozvoj. 

Činnost se rozvíjela pod hlavičkou farnosti 

v pronajatých prostorech, v klubovnách a dílnách 

v centru města. Nejznámějším místem se stala 

„oratoř“ na Divadelní, kde odvedl obrovský kus 

práce otec Vít Dlabka. Začal organizovat středověké 

a indiánské tábory pro děti, konaly se zde různé 

turnaje a celá řada kroužků. 

V roce 1998 se poté těžiště činnosti klubu přesunulo na Jižní Svahy, kde bylo otevřeno 

v provizorních prostorách středisko mládeže. Zde také byla roku 2000 započata výstavba 

areálu, jehož součástí je i nový kostel. Celý objekt byl dokončen na jaře roku 2003, v září byl 

slavnostně otevřen a v říjnu byl v nových prostorách zahájen provoz. 

CCCOOO   SSSEEE   ZZZDDDEEE   DDDĚĚĚJJJEEE    

„Salesiánský klub mládeže (SKM) je občanské sdružení, které nabízí všem bez rozdílu 

původu, vyznání a náboženského přesvědčení smysluplné prožití volného času.“ Tak takhle 

přesně je to řečeno na internetových stránkách SDB Zlín... 

 volný přístup do herny a sálu v rámci klubu pro děti a mládež – zde je možnost posedět 

v baru, zahrát si kalčo, šipky či nějakou společenskou hru... 

 pravidelná činnost v zájmových a sportovních kroužcích – tyty kroužky jsou jak pro 

starší, tak pro mladší a jsou jak sportovního (fotbal, volejbal...), tak tvořivostního 

(výtvarný, keramický...) či uměleckého (kytara, dramatický) zaměření 

 specifické jsou nealkodiskotéky pro mládež, které mají již dlouhou tradici 

 různé nepravidelné akce – výlety, turnaje, duchovní obnovy, velikonoce, silvestr apod. 

(nedávno například místní mládež natočila dost dobrý film z vlastní produkce :-)) 

 výchova a vzdělávání dobrovolníků, animátorů 

 prázdninové tábory – mimo jiné již zmiňované indiánské či středověké 

 různé aktivity pro dospělé 
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Mariánská svatyně ve Štípě je rozsáhlou jednolodní, 

převáţně barokní stavbou, která spolu s klášterní budovou 

tvoří jednu z největších a nejkrásnějších staveb olomoucké 

arcidiecéze. 

Klenba je vyzdobena obrazy představujícími Nanebevzetí 

a Navštívení Panny Marie. Je doplněna menšími obrazy 

znázorňujícími víru, naději a lásku a nástroje umučení Páně. 

Hlavní oltář má v zasklené skříni uctívanou sošku Panny 

Marie s Jeţíškem – hlavy okrášlené korunkami. Po obou 

stranách svatostánku jsou na evangelijní straně archanděl 

Gabriel s lilií v ruce, na epištolní straně archanděl Michael 

s ohnivým mečem. 

V kostele se nachází náhrobek hraběte Seilerna – hrobka 

jeho rodu je pod presbytářem. Kříţová cesta je z roku 1905. 

Socha Panny Marie s Jeţíškem, stojící nyní na hlavním 

oltáři,   patří   spolu   se   sochami  v Tuřanech  a  Ţarošicích  

k nejstarším mariánským sochám na Moravě. 

Výstavba štípského chrámu byla umoţněna díky 

mecenášství paní Lukrécie Nekešové, majitelky lukovského 

panství a manţelky Albrechta z Valdštejna, vévody 

frýdlantského. Ten po smrti své ţeny v souladu s jejím 

přáním povolal mnichy kartuziány z Dolan u Olomouce 

a v roce 1620 zahájil výstavbu kostela a kláštera. Během 

třicetileté války však byly práce zastaveny. Teprve 

po 127 letech, kdy se z nezastřešené stavby stala ruina, se 

podařilo shromáţdit prostředky na její dokončení. Chrám byl 

slavnostně vysvěcen v roce 1765.  

Štípa je v současnosti sídlem našeho nového děkana 

P. Františka Sedláčka. Hlavní pouť probíhá vţdy v neděli 

blíţe ke svátku Narození Panny Marie (8. září). 

Podrobnější informace o kostele jsme Vám přinesli v jednom 

z dílů našeho minulého seriálu o poutních místech Moravy 

(Farníček leden 2005). 

(z knihy Kostely na Valašsku, kterou vydalo nakladatelství Public Art, Radovan Stoklasa, 

Příčná 1390, Rožnov pod Radhoštěm) 

zpracoval -pn- 

4 

 
 

      

LLLIIIDDDÉÉÉ    

V současné době je ředitelem komunity na Jiţních Svazích P. Josef Kopecký, dalšími dvěma 

kněţími jsou P. Petr Kopřiva a P. Jaroslav Trávníček a kromě nich je zde ještě Libor Všetula. 

Stejně jako na DISu se ovšem do činnosti zapojují dobrovolníci všech věkových kategorií, 

kterých je dohromady kolem stovky. 

Více informací naleznete na internetových stránkách zlin.sdb.cz.  

 -pk- 
 

 

PPPOOODDDĚĚĚKKKOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ   
„Co jste učinili jednomu z mých nejmenších bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25, 40) 

V červnu tohoto roku po dohodě s panem farářem ukončí své působení na faře naše třídečka 

pomocné školy. Děkujeme Otci Mirkovi za příkladný a nevšední projev porozumění 

a pomoci těm nejpotřebnějším ve fryštácké farnosti. 

Za školáky Honzíka, Petra, Mirka, Marečka, Radečka, Lukáška a Pavlíka 

děkuje Mgr. Zdeňka Vlčková, ředitelka Zařízení Hrádek 

  

9 



  

 

k prohlédnutí. Zesnulé paní Dytrychové můžeme teď už jen popřát, aby jí Pán bohatě odplatil 

všechnu její namáhavou práci, kterou po celý život přispívala k větší cti a slávě Boží... 

(Podle deníků Olomoucký den a Metro, vydání z 14.4.2006) 

-vn- 

  

 

 

DOPADNOUT JAKO JEŽÍŠ?! 

Také jste to četli? Cituji z komentáře Jana Jandourka v MF DNES ze 3. 4. 2006. 

„Papež Jan Pavel II. byl velkou osobností, která však v moha ohledech ztroskotala –  

v tom se mu povedlo dopadnout stejně jako Ježíš...“ 

To je jen nadpis komentáře a pak vypočítává „neúspěchy“ jeho papežského života. 

Napřed mne to popudilo, ale pak jsem se musela smát. Vždyť mu ten komentátor nechtěně 

vyslovil to největší ocenění. Nebýt Ježíše, nebýt takzvaného „ztroskotání“, nikdy bychom 

neměli otevřenou cestu do nebe. A dopadnout stejně jako Ježíš, to je ta největší devíza, které 

může člověk dosáhnout.  

Já věřím, že skutečně „dopadl“ jako Ježíš, že je s ním v jedné linii i na věčnosti. 

Anna Bačůvková 

 

 

 

V neděli 2. dubna v 16 hodin odpoledne se 

v sále na DISu uskutečnilo odpoledne pro 

seniory. Na programu byla např. pantomima 

Jan Křtitel, beseda s děkanem P. Františkem 

Sedláčkem, setkání a možnost popovídat  si 

s přáteli. Sešlo se nečekané množství 

fryštáckých seniorů.  

Program byl velmi pěkný a zajímavý. 

Chvála a díky patří všem, kteří tuto zdařilou 

akci zorganizovali a kteří se o nás až 

dojemně   starali.  Děkujeme  otci  děkanovi 

P. Františku Sedláčkovi za jeho čas, který nám věnoval, a také za milá a povzbudivá slova, 

která si pro nás připravil. Děkujeme také P. Františku Bezděkovi, všem obětavým děvčatům 

a chlapcům, kteří nás obsluhovali a také těm, kteří pro nás občerstvení připravovali, panu 

Fuksovi za přípravu krásné pantomimy i všem mladým a dětem, kteří pro nás hráli a zpívali, 

panu Aloisi Řezníčkovi, který pro nás napekl koláčky, paní Grulichové za tyčinky, prostě 

úplně všem, kteří se na této zdařilé akci podíleli, včetně odvozu a sponzorů.  

Poděkování patří také našemu panu faráři 

P. Miroslavu Dibelkovi za pěkné přivítání a 

vysoké ohodnocení nás důchodců. Velmi nás to 

potěšilo a povzbudilo, protože staří lidé nejsou 

všude vítáni. 

Zůstaly nám krásné vzpomínky a našim přáním 

je, aby nám dal Pán Bůh zdraví a ať se tato 

setkání uskutečňují i v budoucnu a můžeme 

se jich ještě zúčastňovat. R. Vítková 
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„Byl první máj, byl lásky čas“, veršoval kdysi Karel Hynek Mácha. 

Byl a snad i v současnosti si to připomínáme. 

Ale co je to vlastně láska?  

Víme, že láska se projevuje u různých lidí různě. 

To proto, že lásky je moc a moc druhů – chcete-li kategorií. 

Kromě lásky muže k ženě či naopak, existuje láska k bližnímu, tedy k rodičům, dětem, 
kantorům, přátelům… 

Přiznejme, že funguje i sebeláska. 

My křesťané vyznáváme lásku k Bohu, většina lidí miluje třeba nějaké zvíře. 

Mezi další lásky jistě patří dříve více uznávaná láska k vlasti. 

Není málo těch, co mají lásku k penězům a mamonu, k jídlu, automobilům a dokonce existují 
i workoholici, tedy lidé s láskou k práci. 

Jejich protikladem jsou naopak alkoholici, lidově řečeno pijani. 

Jsme každý jiný, a proto si nechme každý tu svou lásku. 

Pak nemusíme čekat na máj a naše lásky na nás mohou působit po celý rok. 

Hlavně však ať na naše city působí nejvíce láska k bližnímu, aby ubylo nevraživosti, závisti 
ba dokonce i válek. 

Proto milujme bližního jako sebe samého! 

František Záloha 
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2. 5. Památka sv. Atanáše 

3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba 

7. 5. 4. neděle velikonoční 

14. 5. 5. neděle velikonoční 

16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého 

21. 5. 6. neděle velikonoční 

25. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 

26. 5. Památka sv. Filipa Neriho 

28. 5. 7. neděle velikonoční 

31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie 

4. 6. Slavnost Seslání Ducha svatého 

 
 

 

Velikonoční doba nás bude provázet ještě celý měsíc květen. Mnozí 

naši spoluobčané se tomu budou podivovat, vždyť pro hodně lidí 
začínají a končí velikonoce pondělím velikonočním. 

Měsíc květen má pro nás katolíky mariánský nádech. Májové 

pobožnosti   jsou   tradičním  vyjádřením  naší  úcty  a  vděčnosti  Panně  

Marii. Pojedeme jí poděkovat i poprosit o další pomoc při pouti farnosti na Hostýn. Na konci 

měsíce bude také slavnost prvního sv. přijímání. Mysleme ve svých modlitbách na tyto děti 
i jejich rodiny, aby zůstaly „místy víry“. 

Pro salesiánskou rodinu má velký význam návštěva hlavního představeného dona Pascuala 

Chaveze uprostřed května v naší vlasti. I mládež z naší farnosti se s ním setká a doufám, 

že bude i nějaké zajímavé foto. Potřebujeme pro své povzbuzení svědectví mužů a žen víry – 

víry žité uprostřed moderního světa. Jejich příklady nám ukáží, jaké možnosti nám poskytuje 
Bůh, aby se místa víry rozrůstala, vyzařovala Boží lásku  a proměňovala okolí k lepšímu. 

Církev má být přátelská a laskavá. Taková má budoucnost a když ji takovou budeme žít 

a nabízet druhým, nebojím se, že bude i na dále přitahovat pozornost srdcí i myslí lidí dobré 

vůle. 

V mariánském měsíci míříme k srdci člověka. Májové pouti, farní slavnosti, různá setkání 

ve farnosti, to všechno oživuje naši laskavost a přátelskost a tím i Boží život mezi námi, jenž 

pak proudí k druhým pro jejich spásu. 

otec Mirek 

 

 

 

 



 

KLUB MAMINEK 

9. 5. Co se zoubky? Povídání 

o chrupu, správná starostlivost 

a vše potřebné. 

23. 5. Hraní s dětmi na hřišti u DISu. 

V případě nepřízně počasí 

vymyslíme program na místě – 

s dětmi není přece nikdy nuda... 

* * * * * * * * * * 

MYSLIVECKÁ MŠE SV. 

V neděli 14. května jste všichni zváni na 

mši sv. v 10 hodin. Bude totiž 

„myslivecká“ – k poctě sv. Huberta (i když 

má svátek až na podzim) a bude při ní hrát 

soubor trubačů na lesní rohy, který k nám 

přijede ze severní Moravy. Zváni jsou také 

všichni myslivci – z Fryštáku i z blízkého 

či vzdálenějšího okolí. 

* * * * * * * * * * 

POUŤ NA SV. HOSTÝN 

Farní pouť na Hostýn se letos uskuteční 

v sobotu 20. května. Odjezd z náměstí 

bude ve 12:30 a autobus pojede přes 

Žabárnu a Lukoveček. 

* * * * * * * * * * 

ADORAČNÍ DEN 

Ve středu 24. května se uskuteční 

adorační den farnosti. Všichni jste zváni 

v průběhu celého tohoto dne k alespoň 

krátké adoraci před vystavenou Nejsvětější 

svátostí v našem kostele. 

* * * * * * * * * * 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 

Májové pobožnosti se budou konat každý  

všední den v 17:45 hodin a v neděli 

v 18 hodin. 

 



DDŮŮMM  IIGGNNÁÁCCEE  

SSTTUUCCHHLLÉÉHHOO  

12. – 14. 5. Paragliding 

18. – 21. 5. Dachstein 2996 m n. m. 

19. – 21. 5. Na kole Moravským krasem 

26. – 28. 5. 24 hodin na stromech aneb 

jak si kdo ustele, tak si lehne 

26. – 28. 5. Bystřička 

2. – 4. 6. 24 hodin tance 

9. – 11. 6. 24 hodin na střeše 

10. 6. DIS Fest 

Více informací na internetových stránkách 

www.disfrystak.cz. 

DVA TISÍCE SMUTNÝCH ZVONŮ 
Ve středu 12. dubna 2006 odešla na věčnost ve věku 87 let 

po náhlém srdečním selhání umělecká zvonařka paní 

Laetitia Dytrychová (roz. Valášková), spoluzakladatelka 

proslulé zvonařské dílny v Brodku u Přerova. Paní 

Dytrichová se narodila 10. ledna 1919 v polských 

Gieraltovicích. Zajímavostí je, že pocházela z polského 

šlechtického rodu Ostrowských.  Jako jediná žena v Evropě 

i  na  světě  založila  spolu  se   svým   manželem   počátkem  

padesátých let zvonařskou dílnu v Brodku u Přerova, která za dobu své existence odlila asi 

2000 zvonů, jež zdobí památky u nás i ve světě. Paní Dytrychová realizovala ve své dílně 

zvony např. pro Plaňany, Detvu, Rohatec, Zlín, Prahu, Brno, Ostravu-Porubu, Miami, 

Hirošimu atd. Dílna v Brodku u Přerova je jednou ze tří v naší republice s tradiční výrobou 
zvonů. Po rodičích staré řemeslo převzala jejich dcera Marie Tomášková-Dytrychová. 

Také na věži našeho farního kostela už téměř 25 let svolávají k oslavě Boží 2 zvony, které 

jsou dílem paní Dytrychové – Mikuláš (850 kg) a Marie (490 kg). Svěcení nových zvonů 

18. října 1981 se stalo završením nejznámější největší akce (uskutečněné na popud našeho 

rodáka P. Pavla Uhříka), kterou naše farnost za dob totality uskutečnila. Na svěcení zvonů 

zavítala i sama jejich autorka paní Dytrychová, která na ně při obřadech symbolicky 

poklepala. Z výroby našich zvonů v Brodku u Přerova (srpen – září 1981) se ve farním 

archívu dochovaly některé zajímavé fotografie i s autorkou, které vám nabízíme 

aaaaaaaaaaaaa
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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 6. 5. 2006 v nákladu 230 ks. 

 
 

 
Akácie, ampule, arkáda, balon, blíž, bodlo, borovice, Brazílie, buržoasie, darda, dirigent, 

dovolená, epilog, exhibice, fotka, hledisko, infinitiv, jevy, lilie, mikrofon, mouka, mrzký, 

nástavba, náušnice, nazí, piloun, pokračování, rmen, salima, silon, soumar, spolupráce, 

školství, tvídy, uniforma, ušoun, ženin. 

Tajenka z minulého čísla: Chvalme a kárejme až po dobrém uvážení! 

připravil František Záloha 

☺ Ptá se kudlanka nábožná jetele: „Jeteli, proč se nemodlíš?“ Jetel smutně odpoví: 

„Já nechci být spasen.“ 

☺ Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi a viděl, že je to dobré. Stvořil moře a souš a na 

souši rostliny a viděl, že je to dobré. Stvořil na nebi slunce, měsíc a hvězdy a viděl, že 

je to dobré. Na zemi stvořil nejrůznější zvířata, ptáky a ryby a viděl, že je to dobré. 

Stvořil člověka k svému obrazu a viděl, že je to velmi dobré. Nakonec stvořil ženu. 

Prohlíží si ji zepředu, zezadu, zprava, zleva, shora, zdola… „No, však ona se 

domaluje...“ 

 
 

MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍKK  FFRRYYŠŠTTÁÁCCKKÉÉ  FFAARRNNOOSSTTII  

44..  RROOČČNNÍÍKK  --  ČČÍÍSSLLOO  3399  --  KKVVĚĚTTEENN  22000066  

Májové pobožnosti se budou konat každý den v 17:45. 

mailto:farnicek@post.cz

