
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOVOROČNÍ KŘÍŽOVKA  

 
Čínské přísloví: Bohatý není ten, kdo…dokončení v tajence 
Vodorovně: A. přítěž, pohovka - B. I.díl tajenky - C. titul muže, turecky“otec“ ocas, 
město na Ukrajině - D. pobídka, německy“mrtvý“, údaje, maďarský zápor, Eliška - E. 
obec u Jihlavy, koupě, lepidlo, vojenský student - F. část hmoty, španělsky“býk“, palivo, 
hudební značka - G. SPZ slov. Galanty, paňáca, letec, starší zkrat. Bulharska - H. formát 
papíru, ozvěna, omyl, latinsky“hněv“, slovensky „žádný“ - I. německý souhlas, mexická 
řeka, vyrovnávat účet, muž. jméno,  
SPZ Svitavska - J. II. díl tajenky. 
Svisle: 1. slovensky „papoušek“ - 2. český skladatel, lihovina z rýže - 3. obec u Uh. 
Brodu, prodejna - 4. tělovědec, psací potřeba - 5. pražský podnik, české město - 6. řeka 
v Rusku, provaznická surovina - 7. svedení, bojový pokřik, chuchvalec - 8. těžkost, 
Jiráskův román - 9. kuchyňská potřeba(sloven.), cestářovo nářadí - 10. jezero v Etiopii, 
rusky“tito“, herec - 11. domácky Oldřich, potřísněná tekutinou - 12. kříženec oslice a 
koně, proces zrození - 13. vůdce kozáků, ukazovací zájmeno - 14. slovenské město, 
finanční částka - 15. letecký útok, lupen - 16. členky mongolského kmene. 
Nápověda: ata, ira, oro, tot.  
Tajenka z minulého čísla – nech ť pohoda váno ční vydrží vám hodn ě dní.  
                       Připravil František Záloha 
   F A R N Í Č E K – zpravodaj farnosti sv. Mikuláše ve Fryštáku. 
  Vychází 1x měsíčně, určeno pro vnitřní potřebu, neprodejné. 
  Redakce si vyhrazuje právo na úpravu vašich příspěvků. 
  Redakční rada: P. Miroslav Dibelka, Mgr. Pavel Nášel, Vít Němec,  
  Ludmila Görigová ml., Pavel Osoha ml.    
  Římskokatolická farnost Fryšták, P. I. Stuchlého 25, 763 16  FRYŠTÁK,tel: 577 911 005. 
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Krásné je žít, 
Když máš k sobě někoho, 
Kdo tě bude ctít, 
Ty pro změnu jeho. 

   Mít rád sebe nestačí, 
      Často se to vymstí. 
      Život tě pak naučí 
      Milovat víc lidství. 
              František Záloha 
 

 

  FRYŠTÁCKÝ  
ŽIVÝ BETLÉM  
 25.12. 2006 
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D U C H O V N Í   S L O V O  
V životě existují výjimečné okamžiky, kdy se nám nabízí mimořádná 
příležitost začít znovu. Nový rok takovým okamžikem je. Podnes si 
většina lidí uchovala pocit tajemna obestírající nás pokaždé,  

když starý rok končí a nový začíná.  
Mnozí touží prožít naplno tento okamžik,  
kdy staré ustupuje novému a zanikající  
vznikajícímu. Je to úžasná a přitažlivá  
chvíle. Oslavit začátek nového roku  
správně je umění. Nám křesťanům přináší  
totiž ještě něco víc než vzájemné přání  
šťastného nového roku.  

     Hle – všechno tvořím nové! praví Bůh (Zj 21,5). Všecko nové je 
třeba brát vážně. Máme právo počítat s tím, že nám Bůh poskytne 
nové možnosti, ukáže nové cesty a vloží nám do srdce nová přání. Je 
něco velkého a krásného v tom, že nic v životě nemusí setrvávat ve 
stereotypu ani pokračovat beze změny a stále jen opakovat 
zaběhnuté vzorce.  
Náš život může být proměněn a dostávat stále novou tvář.  
     Navenek zůstaneme pravděpodobně ve stejných životních 
podmínkách: ve stejné zemi, se stejným manželem či manželkou. 
Rozhodující však nejsou vnější okolnosti, ale náš postoj a způsob, jak 
na ně reagujeme. V tom se ukrývají naše možnosti stálého vývoje a 
proměny.  
     Povzbuzením k obnově se stává právě skutečnost, že nám Pán 
dopřává začít nový rok. Nepřeje si, abychom v něm žili stejně jako 
v právě uplynulém. Touží po tom, abychom se setkali novým 
způsobem s ním i s těmi, které nám na naší cestě pošle.  
     Jsme na cestě k bohatšímu životu.  
     Požehnaný, láskou a životem naplněný, rok vám přeje    
                     otec Mirek                       
   NOVÝ SERIÁL – CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FR. ZÁLOHA 
DNES – 6X O ŠTĚSTÍ 
Kdo honí štěstí, sám je štván (Jirásek)  
Kdo hledá štěstí je jako pijan, který nemůže trefit domů   

( Voltaire) 
Štěstí zmate lidi víc než neštěstí ( Luther) 
Naše štěstí je, že ho příliš nemáme ( Shakespeare) 
Nikdo nemůže být dokonale šťasten ( Spenser) 
Moudrý člověk na štěstí nečeká ( slovenské) 

     Příště – o mužích 
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K A L E N D Á R I U M   L E D E N 
  1.1. Slavnost Panny Marie, Matky Boží 
  2.1. Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského 
  6.1. Slavnost Zjevení Páně – Tří králů 
  7.1. Křest Páně 
14.1. 2. neděle v mezidobí 
17.1. Památka sv. Antonína, opata 
18.1. Památka P. Marie, Matky jednoty křestanů 
21.1. 3. neděle v mezidobí 
24.1. Památka sv. Františka Saleského 
25.1. Svátek Obrácení sv. Pavla 
26.1. Památka sv. Timoteje a Tita 
28.1. 4. neděle v mezidobí 
31.1. Památka sv. Jana Boska 
 
  A K C E   DIS 
 
12. - 14. ledna 2007 
PlesÓÓÓvandr 
Podle názvu expedice mohli byste snadno soudit, že výprava povede 
kolem mnohých českých ples. Však krajina naše na tyto útvary 
bohatá není, proto změňte přemýšlení. Noc je chladná, nebe jasné, 
pomoc žádná, slunce zhasne. Zato druhý den je rozzářen a k večeru 
ROZTANČEN! 
Cena: 350,-/420,-Kč (zahrnuje i lístek na ples a nocleh na 
DISu) 
Vede: Pavel Kosmák 
 
13. ledna 2007 

DISácký ples – hraje Largo 
Kdosi volá, kříčí disPLESk! 
to v kravatě chlápek o zem plesk. 
Vstane, dál se v kole točí, 
do cérčiných hledí očí. 
Pobavit se přijďte taky, 
doma nechte skautské znaky. 
Šak náš ples je pro všecky, 
kluky, holky, zápecky... 
Odrecitujete-li tuto duchaplnou báseň při vstupu na DIS získáte lístek 
do tomboly zdarma! 
Cena: 70,-Kč      rezervace vstupenek na čísle 577 911 065 
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Z  N A Š Í  F A R N O S T I 
Návrh investic  v roce  2007 

Pro naši farnost bude v letošním roce nejvýznamnější událostí  
80. výročí příchodu salesiánů do Fryštáku. Investice v příštím roce 
budou směřovat převážně na úpravy okolí kostela a farního dvora . 

Kostel by se měl dočkat nových nátěrů oken, které snad ještě 
nebyly natírány od doby, co byly osazeny.  
Předpokládaná cena je asi 60 tisíc, ale musíme být připraveni, že 
částka může být i vyšší pokud bude jejich stav špatný. 

Město Fryšták bude letos provádět úpravu parku mezi 
kostelem a farní zdí včetně nového osvětlení a snad i osvětlení věže 
kostela. Do parku bude také zasazena socha staříčka Stuchlého.  
Bude to jeho první socha, která kdy byla postavena a stane se to 
snad mezinárodní akcí a bude na ni prostřednictvím médií vyhlášena 
sbírka. Věříme, že i Fryštačané rádi přispějí . 

 Pro nás bude úkolem upravit farní dvůr včetně demolice  
dřevěné kůlny u skautských kluboven a také částečná oprava 
kamenné dělící stěny mezi parkem a dvorem a výměna vstupních vrat 
do dvora - cenu  za nová dřevěná vrata zatím neznáme.  
U ostatních prací se budeme spoléhat na vaši pomoc při brigádách . 
 Z dalších prací, které se zdají být neodkladné se jedná o 
opravu krovu  a výměnu krytiny na farní stodole, kam značně zatéká  
a mnohé trámy jsou už shnilé. Částka za opravu střechy přesáhne  
100 tisíc korun a zda se do toho pustíme bude záležet i na dostatku 
finančních prostředků . 

Při pohledu do kostela jistě mnohé napadne, že doba, kdy se 
zde malovalo je už hodně daleko, a kdy by se mělo znovu, alespoň 
částečně malovat je na dohled.  
I to ovšem závisí na dostatku peněz, kterých není nazbyt. 

Při opravě  okapů byla prohlédnuta i střecha ze severní strany 
kostela a bylo konstatováno, že je potřeba obnovit nátěr, ale 
v příštím roce to ještě být nemusí . 

Naše plány pro příští rok jsou velké, ale zvládneme pouze 
tolik, kolik budeme mít prostředků a kolik Vy svými štědrými dary 
přispějete do společné pokladny. Na pomoc zvenku se moc spoléhat 
nemůžeme, ale třeba se najde více malých nebo i větších sponzorů, 
kterým stav našeho kostela není lhostejný a pomohou nám . 

Nakonec je možné konstatovat známé, že je tady práce jako 
na kostele, ale tento náš chrám je i společná vizitka našeho vztahu 
k hodnotám, které nám zde zanechali naši předkové .  
                             - jk- 
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ŽIVÝ BETLÉM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letos poprvé se na Hod Boží Vánoční fryštácké náměstí zaplnilo lidmi, kteří 
se přišli podívat na akci, kterou zatím město ještě nezažilo – Živý Betlém. 
Dobrý nápad, který se zrodil v hlavách některých farníků nakonec díky velké 
obětavosti korunoval letošní Vánoční svátky. 
Jeho realizace přitom nebyla jednoduchá a nebýt Luboše Fuksy a řady dalších 
lidí ( omlouvám se, že je nebudu všechny jmenovat ) asi by tato nová tradice 
nevznikla. 
Akci totiž předcházela řada hodin příprav – mj. stavba dřevěného Betléma, 
nácvik koled, příprava kostýmů, shánění živých zvířat apod. 
Už v sobotu 23. prosince se sešlo obětavě několik tatínků i se svými 
ratolestmi, kteří na náměstí zhmotnili naši představu o tom, jak by měla 
betlémská stáj vypadat. 
Během dopoledne tak vznikl prostor ve kterém se zrození Ježíška odehrálo… 
Díky šikovnosti jednoho z hlavních organizátorů – už jmenovaného Luboše 
Fuksy, který celou dřevěnou stavbu připravil před Vánocemi, se vše nakonec 
obešlo bez problémů a krátce po poledni měl i Fryšták svoji Betlémskou stáj… 
Panovala jediná obava, aby nepřízeň počasí nebo vandalové nezničili to, co 
po několik hodin jiní dobrovolníci obětavě postavili… 
V pondělí po obědě se potom účinkující sešli na faře a krátce před 14 hodinou 
se průvod s Marií, Josefem, evangelistou Lukášem, pastýři a zpěváky vydal 
na náměstí, které už bylo zcela zaplněno lidmi. 
Akce, která se velmi líbila však přinesla i hmotný výsledek – nejenom, že se 
vybralo na humanitární účely asi 14. tisíc korun, další výtěžek bude i z 
prodeje panenek, které maminky vyrobily a přinesly Ježíškovi do Betléma. 

Dobrá věc se podařila a tak věřme, že ve 
Fryštáku vznikla krásná nová tradice, která 
obohatí vánoční čas a pomůže i potřebným – 
těm nejmenším, kterým byla sbírka určena. 
Ještě jednou se sluší poděkovat všem, kteří se 
na její přípravě a realizaci podíleli. 

Krásnější než dostávat je totiž 
obdarovávat a to se díky naší farnosti 

letos o Vánocích určitě podařilo…. 
                  - pn – 
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VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MIKULÁŠE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       PĚVECKÝ SBOR Z UNIČOVA                     DECHOVÝ ORCHESTR 
Další z povedených letošních Vánočních akcí se konala na svátek svatého 
Štěpána. Šlo o vánoční koncert Pěveckého sboru z Uničova i s dechovým 
orchestrem, který přednesl Vánoční mši pana učitele Milana Přívary z Lukova. 
V podvečer 26. prosince se fryštácký farní kostel svatého Mikuláše zaplnil do 
posledního místečka nejenom účinkujícími, ale i diváky a posluchači, kteří si 
přišli s trochou zvědavosti poslechnout, jak se s vánoční tématikou 
„popasoval“ náš hudební skladatel a v pravém slova smyslu lidový muzikant. 
Pro mnohé to bylo skutečným překvapením a věřím, že Přívarova Vánoční 
mše u nás nakonec zdomácní stejně jako její slavná předloha – známá 
Rybovka. 
( mimochodem – i tu jsme si o letošních svátcích mohli poslechnout v podání 
fryštáckého sboru – v netradiční kytarové úpravě Pavla Osohy ) 
Letošní vánoční svátky tak přinesly, kromě tradiční duchovní náplně i řadu 
dalších kulturně společenských akcí a nezbývá než doufat, že tato tradice 
bude pokračovat i v letech příštích. 

Jménem redakce Farníčku a občanů Fryštáku za to srdečně děkuji. 
                           - pn - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOR MŠE MILAN PŘÍVARA, MGR. LUBOMÍR DOLEŽEL A OTEC M. DIBELKA 
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ŽIVÝ BETLÉM. 
Děkujeme všem za finanční dary, 14.500,- Kč bude odeslána na 
konto Unicef. 
Do živého Betléma jsme přinesli 35 panenek, ještě do 10. ledna bude 
možnost odevzdat  vyrobené panenky (příležitost pro pečlivé, kterým 
to trvá déle). V neděli 14. ledna budou panenky vystaveny v kostele, 
abychom mohli společně obdivovat zručnost našich šikovných děvčat, 
maminek a babiček. Pak budou odeslány do Prahy, kde se uskuteční 
jejich prodej. 
Všechno darované ovoce, sladkosti,vánočka a koláče  do živého 
Betléma předaly týž den děti v doprovodu maminek potřebným lidem 
z Fryštáku, kteří nemají střechu nad hlavou. Jejich radost a vděčnost 
byla pro všechny tím nejkrásnějším zážitkem z celého pěkného 
odpoledne. 
                                             Organizátoři živého Betléma 2006 
  JAKÉ BYLO TVOŘENÍ ? 
    

8. prosince se sešly v atelieru DISu děti a maminky, 
aby využily možnost vyrobit si dárečky. Nabídka byla 
velmi pestrá. Největší zájem byl asi o navlékání a 
zhotovení korálkových náhrdelníků a náušnic, 
přívěsků ze sklíček, ozdobných rámečků, svícinků, 
pytlíčků zdobených ubrouskovou technikou, vánočních 
šišek…Zhotovené výrobky byly moc pěkné a udělaly 
radost jak jejich tvůrcům, tak i těm, kterým měly být 
darovány. 
Děkujeme Centru pro rodinný život (paní Osohové)  
za materiální zabezpečení. Bylo to příjemně strávené  
páteční odpoledne a určitě odcházely jak děti, tak i  
my dospělí s pocitem, že jsme něco dokázali vytvořit. 

Těšíme se na další spolupráci a setkání.                      
         Fryštácké katechetky 

  KLUB MAMINEK – LEDEN 2007 
  9.1. - Výroba šperků ze sklíček a korálků - materiál zajištěn  
23.1. - Navštíví nás kosmetička a poradí nám s večerním líčením  
Podle počasí operativní domluva na sáňkování. 
Setkání probíhá od 9 do 11 hod.  
v prostorách fary - vždy v úterý. 
 
Kontakt: Jana Jasenská  
telefon:   577 912 488  
mobil:     737 040 427 
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SILVESTR NA SVATÉM HOSTÝNĚ 
 
Letos na Silvestra se několik rodin dohodlo,  
že vánoční lenošení už musí skončit a proto  
se vydají na pouť na Svatý Hostýn. 
Počasí sice k velkým túrám moc nelákalo  
poprchalo a kvůli teplotám kolem nuly hrozilo  
i náledí, ale nakonec se na fryštáckém náměstí  
sešly (sjely) 4 manželské páry a jejich ratolesti  
celkem 17 lidí a pes Tygr Lauterkranc – což jistě 
uznáte je už docela slušná polární výprava. 
Výstup na naše nejznámější (a podle nás  
i nejkrásnější) poutní místo začal tradičně  
na parkovišti v Bystřici pod Hostýnem. 
Tam jsme ovšem k naší hrůze zjistili, že podobný  
nápad mělo daleko víc lidí a chvílemi to tu vypadalo jako v Praze na 
Václaváku…. 
Cestu nahoru nekomplikovala jenom ledovka ( místy ), ale také docela strmý 
svah a některým z nás se nedostávalo dechu ( to byla daň za ty vánoční 
dobroty ). 
Někteří se naopak nechali vléci svým psím spřežením ( v počtu 1 ks psa Tygra ) 
a tak se jim šlo lépe, ale možná to nebylo tím – třeba mají opravdu lepší 
kondičku. 
Po zhruba hodinovém výstupu jsme před sebou měli jenom posledních 300 
schodů od vodní kapličky a to už byla úplná brnkačka. 
Po mši svaté, při které byla bazilika zaplněná do posledního místečka, takže 
jsme si samozřejmě nesedli a nohy nás bolely čím dál víc, jsme už hlady 
neviděli ani neslyšeli. 
Následovalo další asi půl hodinové čekání v restauraci jednoho z poutních 
domů, protože hlad měli snad všichni, kdo v ten den na Svatý Hostýn dorazili. 
Mezitím se venku trošku oteplilo a nás čekala zpáteční cesta dolů do Bystřice. 
Místy to pěkně klouzalo a tak se radovala jenom část naší výpravy, která sebou 
nahoru nesla „kluzáky“ – to jsou takové ty „lopaty “na bobování…. 

Po cestě někteří připravili i malé  
silvestrovské překvapení v podobě 
několika výbuchů petard a dýmovnic, 
takže bylo i veselo.  
Domů jsme dorazili v podvečer  
a čekání na konec roku nám tak pěkně  
uteklo. 
Možná by se z toho mohla stát nová  
tradice – tak příští rok na Silvestra na  
Svatém Hostýně zase na viděnou…. 

                           - pn - 
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PIRÁTSKÝ SILVESTR 2006 V DISU 

Silvestrovský program na DISu začal 
už v pátek 29. prosince večer. Když 
jsme dorazili na místo, už nás tam 
čekali piráti, kteří nás pozvali do své 
oblíbené hospody U Černé perly. 
Objevil se zde také starý mořský vlk 
Cyrilek, který nám vysvětlil, že má 
důležitou mapu k pokladu, a proto ji 
dá jen tomu, kdo si ji skutečně 
zaslouží. První byla Pirátská podpisová 
kampaň. Každá z nás dostal papír, na 
němž byly napsány různé dovednosti. 

Ke každé z nich jsme měli sehnat podpis člověka, který je ovládá. A aby to 
nebylo tak jednoduché, běželi jsme spolu vždy ke dveřím a zpět. Další 
program byl ještě složitější. Chodili jsme po různých stanovištích a plnili zase 
jiné úkoly. Za každý splněný úkol jsme získali jednu z pirátských potřeb, 
např. mačetu, louč nebo pistoli. A o jaké úkoly se jednalo? Třeba v souboji 
s neporazitelným kameníkem Jackem Popelkou jsme postupně odebírali od 1 
do 3 kamínků a kdo vzal poslední, prohrál. Dále zde bylo luštění Morseovy 
abecedy, které musí ovládat každý správný pirát, či skládání zápalek do 
krabičky levou rukou. Zkrátka, aktivit byla velká spousta a nakonec všichni 
téměř vše zvládli. Druhý den jsme byli rozděleni do 3 skupinek. Nejdřív 
proběhly seznamovací hry, a potom si každá skupinka vymyslela název, 
pokřik a nakreslila vlajku. A jaké skupinky vznikly: Falešní sobi, Andělské 
lebky a DPH – Démoni pirátského háku. Potom jsme prošli správným 
pirátským výcvikem: lezli po viklavém žebříku, chodili po „vodních lyžích“ 
nebo sestavovali poslepu čtverec z lana. Odpoledne následovala velká 
šátková bitva o mapu. Skupina, která zvítězila, ale nakonec mapu nedostala. 
A proč? Jeden pirát totiž mapu odcizil. Abychom zjistili, kdo to byl, 
následovalo vyšetřování. Brzy byl obviněný označen, a potom následoval 
velký slavný soud.  Vše nasvědčovalo tomu, že je to pravý viník, a proto byl 
odsouzen ke smrti oběšením. Když si však vyžádal soukromou promluvu se 
senátem a slíbil, že každé skupince dá kousek ukradené mapy (vidíte, byl to 
on☺…), byl mu trest nakonec prominut. Třetího dne, na Silvestra ráno, se 
konaly různé aktivity, workshopy: pirátský volejbal, tvoření a hudební blok 
s trénováním písní na mši svatou. Po mši jsme se již konečně vydali po 
stopách pokladu. Nakonec jsme došli k jezírku, uprostřed něhož byl skutečně 
poklad! Led byl tenký, a tak jsme poklad nakonec získali pomocí lana, a 
potom jsme se po tmě odebrali zpět do DISu. A tam už na nás čekalo Kasino. 
Každý účastník dostal pro začátek 200 peněz pirátských a šel hrát: ruletu, 
kostky, karty a nervíky. Pokud někdo vše prohrál, podepsal směnku. Na konci 
potom tento dlužník musel splnit nějaký úkol tomu, kdo tuto směnku koupil. 
Naopak za vydělané peníze se dalo koupit něco v bufetu. Ve 23 hodin 
následovala děkovná adorace za celý rok. Před půlnocí jsme se odebrali ven a 
po pirátsku oslavili přicházející nový rok 2007. A potom následovala 
diskotéka a veselice až do pozdních ranních hodin - byl to skvělý Silvestr.   
Díky všem organizátorům, zejména spolčákům, za její přípravu.        – LiGo-    
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D Ě J I N Y  F A R N O S T I 
KOSTEL – ZVONY (POKRAČOVÁNÍ) 

 
Úplné nápisy na fryštáckých  
zvonech … 
V prosincovém čísle Farníčku jsme  
se dostali k samotné slavnosti  
svěcení nových zvonů v r. 1922.  
Do redakce nám k tomuto tématu  
přišel příspěvek od pana Jendy  
Doležala, který obsahuje velmi 

          zajímavé informace o zvonech  
z r. 1922,které doposud nikde nebyly uveřejněny.  
Proto jej velmi rádi v upravené podobě otiskujeme.     
 
Úplné nápisy fryštáckých zvonů nejsou v knize „Městečko Fryšták“  
(L. Jadrníček) ani v pamětní knize farnosti uvedené celé.  
Na největším zvonu byl nápis : 
Vlasti milá modli se! 
Nápis zvonu fryštáckého z r. 1600 
Svatý Mikuláši budiž vždy štědrým ku řím. katol. farníkům fryštáckým 
kteří po válce světové zvon tento dali ulíti roku 1922. 
Na středním zvonu : 
Svatá Maria oroduj za nás! 
Po světové válce byl jsem zjednán obětavostí zbožných řím. katol. 
farníků fryštáckých roku 1922 
Na zvonu, který byl Němci ponechán je nápis : (viz věž) 
Svatý Václave nedej zahynouti nám ni budoucím, vypros vlasti po 
válce světové stálého míru! 
Zvon byl ulit nákladem římsko. katol. farníků fryštáckých roku 1922. 
 
Nápisy ze zvonů opsal očitý svědek, který byl přítomen  
14. 4.1942 při jejich sundávání z věže.  
Zvony byly položeny na chodníku před kostelem a připraveny 
k odvozu do Holešova, odkud byly před 20 lety slavnostně 
přivezeny. Tím svědkem byla paní Marie Jadrníčková (příbuzná 
pana prof. Ludvíka Jadrníčka).  
Této paní bylo dopřáno, aby se dočkala „návratu“ zvonů a na 
fotografii při svěcení zvonů z 18.10.1981 byla přítomna před 
kostelem.  

-vn- 
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K O S T E L Y  N A  V A L A Š S K U 
HVOZDNÁ - KOSTEL VŠECH SVATÝCH 
 
Farnost Hvozdenská patří mezi nejstarší na Zlínsku. 
Podle katalogu kněží diecéze olomoucké od  
Řehoře Volného byly ve Hvozdné již v roce 1480  
kostel, fara a samostatná duchovní správa. 
Obec náležela od svého prvopočátku k panství Lukovskému. 
Nejstarší kostel stál podle starého ústního podání na kopci, kde se 
nyní nachází kamenný kříž. 
Zřejmě se jedalo o dřevěnou stavbu, která  
později vyhořela. Druhý kostel stával na místě  
tehdejší farní zahrady. 
Podoba tohoto kostela byla vyryta na  
obecním razítku používaném až do roku 1900. 
Po dobu 200 let, zřejmě až do roku 1630 se většina obyvatel Hvozdné 
hlásila k husitskému určení. 

Kostel a farnost byla tehdy přičleněna 
k faře fryštácké odkud farář fryštácký 
konal ve Hvozdné devětkrát za rok služby 
Boží. Třetí stávající kostel byl postaven 
v roce 1784 a zasvěcen Všem svatým. 
Větší zvon váží dva metráky a nese 
nápis“Verbum Lei Manet on acternum“  
což znamená Slovo Boží trvá na věky  
a pochází z roku 1598. 

Menší tvon (jedena půl metrákový) byl ulit v roce 1642 a lze na něm 
přečíst nápis „Zenite adoremus Dominium dui bacit nos“ – Pojďte a 
klaňme se Hospodinu, který nás stvořil. 
Z knihy Kostely na Valašsku, kterou vydalo nakladatelství Public Art, 

Radovan Stoklasa, Příčná 1390, 
Rožnov pod Radhoštěm 

         -pn- 
HVOZDNÁ – SMÍRČÍ  KŘÍŽ 
Dr. Přikryl ve svém díle "Svatí Cyril a Metoděj v památkách starožitných na 
Moravě a ve Slezku" (rok 1907), píše o smírčím kříži toto:   
"Z Kostelce šli svatí Cyril a Metoděj na Hvozdnou, Slušovice a dále do Vizovic.  
Ve Hvozdné, je postaven u horního konce dědiny kamenný kříž na trávníku 
při cestě, kde oba svatí věrozvěstové kázali - místo se jmenuje Osmek.  
Majitel hostince Dědák zasadil kříž ke kapličce při silnici. (4.5.1920).  
Je 1,30 m vysoký, v ramenách široký 98 cm. Přes cestu proti hostinci je 
kaplička Panny Marie Bolestné, která stojí na starém hřbitově.  
Na tomto místě stával dřívější dřevěný kostel Všech svatých. 
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SILVESTR NA SVATÉM HOSTÝNĚ 
 
Letos na Silvestra se několik rodin dohodlo,  
že vánoční lenošení už musí skončit a proto  
se vydají na pouť na Svatý Hostýn. 
Počasí sice k velkým túrám moc nelákalo  
poprchalo a kvůli teplotám kolem nuly hrozilo  
i náledí, ale nakonec se na fryštáckém náměstí  
sešly (sjely) 4 manželské páry a jejich ratolesti  
celkem 17 lidí a pes Tygr Lauterkranc – což jistě 
uznáte je už docela slušná polární výprava. 
Výstup na naše nejznámější (a podle nás  
i nejkrásnější) poutní místo začal tradičně  
na parkovišti v Bystřici pod Hostýnem. 
Tam jsme ovšem k naší hrůze zjistili, že podobný  
nápad mělo daleko víc lidí a chvílemi to tu vypadalo jako v Praze na 
Václaváku…. 
Cestu nahoru nekomplikovala jenom ledovka ( místy ), ale také docela strmý 
svah a některým z nás se nedostávalo dechu ( to byla daň za ty vánoční 
dobroty ). 
Někteří se naopak nechali vléci svým psím spřežením ( v počtu 1 ks psa Tygra ) 
a tak se jim šlo lépe, ale možná to nebylo tím – třeba mají opravdu lepší 
kondičku. 
Po zhruba hodinovém výstupu jsme před sebou měli jenom posledních 300 
schodů od vodní kapličky a to už byla úplná brnkačka. 
Po mši svaté, při které byla bazilika zaplněná do posledního místečka, takže 
jsme si samozřejmě nesedli a nohy nás bolely čím dál víc, jsme už hlady 
neviděli ani neslyšeli. 
Následovalo další asi půl hodinové čekání v restauraci jednoho z poutních 
domů, protože hlad měli snad všichni, kdo v ten den na Svatý Hostýn dorazili. 
Mezitím se venku trošku oteplilo a nás čekala zpáteční cesta dolů do Bystřice. 
Místy to pěkně klouzalo a tak se radovala jenom část naší výpravy, která sebou 
nahoru nesla „kluzáky“ – to jsou takové ty „lopaty “na bobování…. 

Po cestě někteří připravili i malé  
silvestrovské překvapení v podobě 
několika výbuchů petard a dýmovnic, 
takže bylo i veselo.  
Domů jsme dorazili v podvečer  
a čekání na konec roku nám tak pěkně  
uteklo. 
Možná by se z toho mohla stát nová  
tradice – tak příští rok na Silvestra na  
Svatém Hostýně zase na viděnou…. 

                           - pn - 
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PIRÁTSKÝ SILVESTR 2006 V DISU 

Silvestrovský program na DISu začal 
už v pátek 29. prosince večer. Když 
jsme dorazili na místo, už nás tam 
čekali piráti, kteří nás pozvali do své 
oblíbené hospody U Černé perly. 
Objevil se zde také starý mořský vlk 
Cyrilek, který nám vysvětlil, že má 
důležitou mapu k pokladu, a proto ji 
dá jen tomu, kdo si ji skutečně 
zaslouží. První byla Pirátská podpisová 
kampaň. Každá z nás dostal papír, na 
němž byly napsány různé dovednosti. 

Ke každé z nich jsme měli sehnat podpis člověka, který je ovládá. A aby to 
nebylo tak jednoduché, běželi jsme spolu vždy ke dveřím a zpět. Další 
program byl ještě složitější. Chodili jsme po různých stanovištích a plnili zase 
jiné úkoly. Za každý splněný úkol jsme získali jednu z pirátských potřeb, 
např. mačetu, louč nebo pistoli. A o jaké úkoly se jednalo? Třeba v souboji 
s neporazitelným kameníkem Jackem Popelkou jsme postupně odebírali od 1 
do 3 kamínků a kdo vzal poslední, prohrál. Dále zde bylo luštění Morseovy 
abecedy, které musí ovládat každý správný pirát, či skládání zápalek do 
krabičky levou rukou. Zkrátka, aktivit byla velká spousta a nakonec všichni 
téměř vše zvládli. Druhý den jsme byli rozděleni do 3 skupinek. Nejdřív 
proběhly seznamovací hry, a potom si každá skupinka vymyslela název, 
pokřik a nakreslila vlajku. A jaké skupinky vznikly: Falešní sobi, Andělské 
lebky a DPH – Démoni pirátského háku. Potom jsme prošli správným 
pirátským výcvikem: lezli po viklavém žebříku, chodili po „vodních lyžích“ 
nebo sestavovali poslepu čtverec z lana. Odpoledne následovala velká 
šátková bitva o mapu. Skupina, která zvítězila, ale nakonec mapu nedostala. 
A proč? Jeden pirát totiž mapu odcizil. Abychom zjistili, kdo to byl, 
následovalo vyšetřování. Brzy byl obviněný označen, a potom následoval 
velký slavný soud.  Vše nasvědčovalo tomu, že je to pravý viník, a proto byl 
odsouzen ke smrti oběšením. Když si však vyžádal soukromou promluvu se 
senátem a slíbil, že každé skupince dá kousek ukradené mapy (vidíte, byl to 
on☺…), byl mu trest nakonec prominut. Třetího dne, na Silvestra ráno, se 
konaly různé aktivity, workshopy: pirátský volejbal, tvoření a hudební blok 
s trénováním písní na mši svatou. Po mši jsme se již konečně vydali po 
stopách pokladu. Nakonec jsme došli k jezírku, uprostřed něhož byl skutečně 
poklad! Led byl tenký, a tak jsme poklad nakonec získali pomocí lana, a 
potom jsme se po tmě odebrali zpět do DISu. A tam už na nás čekalo Kasino. 
Každý účastník dostal pro začátek 200 peněz pirátských a šel hrát: ruletu, 
kostky, karty a nervíky. Pokud někdo vše prohrál, podepsal směnku. Na konci 
potom tento dlužník musel splnit nějaký úkol tomu, kdo tuto směnku koupil. 
Naopak za vydělané peníze se dalo koupit něco v bufetu. Ve 23 hodin 
následovala děkovná adorace za celý rok. Před půlnocí jsme se odebrali ven a 
po pirátsku oslavili přicházející nový rok 2007. A potom následovala 
diskotéka a veselice až do pozdních ranních hodin - byl to skvělý Silvestr.   
Díky všem organizátorům, zejména spolčákům, za její přípravu.        – LiGo-    
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VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MIKULÁŠE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       PĚVECKÝ SBOR Z UNIČOVA                     DECHOVÝ ORCHESTR 
Další z povedených letošních Vánočních akcí se konala na svátek svatého 
Štěpána. Šlo o vánoční koncert Pěveckého sboru z Uničova i s dechovým 
orchestrem, který přednesl Vánoční mši pana učitele Milana Přívary z Lukova. 
V podvečer 26. prosince se fryštácký farní kostel svatého Mikuláše zaplnil do 
posledního místečka nejenom účinkujícími, ale i diváky a posluchači, kteří si 
přišli s trochou zvědavosti poslechnout, jak se s vánoční tématikou 
„popasoval“ náš hudební skladatel a v pravém slova smyslu lidový muzikant. 
Pro mnohé to bylo skutečným překvapením a věřím, že Přívarova Vánoční 
mše u nás nakonec zdomácní stejně jako její slavná předloha – známá 
Rybovka. 
( mimochodem – i tu jsme si o letošních svátcích mohli poslechnout v podání 
fryštáckého sboru – v netradiční kytarové úpravě Pavla Osohy ) 
Letošní vánoční svátky tak přinesly, kromě tradiční duchovní náplně i řadu 
dalších kulturně společenských akcí a nezbývá než doufat, že tato tradice 
bude pokračovat i v letech příštích. 

Jménem redakce Farníčku a občanů Fryštáku za to srdečně děkuji. 
                           - pn - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOR MŠE MILAN PŘÍVARA, MGR. LUBOMÍR DOLEŽEL A OTEC M. DIBELKA 
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ŽIVÝ BETLÉM. 
Děkujeme všem za finanční dary, 14.500,- Kč bude odeslána na 
konto Unicef. 
Do živého Betléma jsme přinesli 35 panenek, ještě do 10. ledna bude 
možnost odevzdat  vyrobené panenky (příležitost pro pečlivé, kterým 
to trvá déle). V neděli 14. ledna budou panenky vystaveny v kostele, 
abychom mohli společně obdivovat zručnost našich šikovných děvčat, 
maminek a babiček. Pak budou odeslány do Prahy, kde se uskuteční 
jejich prodej. 
Všechno darované ovoce, sladkosti,vánočka a koláče  do živého 
Betléma předaly týž den děti v doprovodu maminek potřebným lidem 
z Fryštáku, kteří nemají střechu nad hlavou. Jejich radost a vděčnost 
byla pro všechny tím nejkrásnějším zážitkem z celého pěkného 
odpoledne. 
                                             Organizátoři živého Betléma 2006 
  JAKÉ BYLO TVOŘENÍ ? 
    

8. prosince se sešly v atelieru DISu děti a maminky, 
aby využily možnost vyrobit si dárečky. Nabídka byla 
velmi pestrá. Největší zájem byl asi o navlékání a 
zhotovení korálkových náhrdelníků a náušnic, 
přívěsků ze sklíček, ozdobných rámečků, svícinků, 
pytlíčků zdobených ubrouskovou technikou, vánočních 
šišek…Zhotovené výrobky byly moc pěkné a udělaly 
radost jak jejich tvůrcům, tak i těm, kterým měly být 
darovány. 
Děkujeme Centru pro rodinný život (paní Osohové)  
za materiální zabezpečení. Bylo to příjemně strávené  
páteční odpoledne a určitě odcházely jak děti, tak i  
my dospělí s pocitem, že jsme něco dokázali vytvořit. 

Těšíme se na další spolupráci a setkání.                      
         Fryštácké katechetky 

  KLUB MAMINEK – LEDEN 2007 
  9.1. - Výroba šperků ze sklíček a korálků - materiál zajištěn  
23.1. - Navštíví nás kosmetička a poradí nám s večerním líčením  
Podle počasí operativní domluva na sáňkování. 
Setkání probíhá od 9 do 11 hod.  
v prostorách fary - vždy v úterý. 
 
Kontakt: Jana Jasenská  
telefon:   577 912 488  
mobil:     737 040 427 
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Z  N A Š Í  F A R N O S T I 
Návrh investic  v roce  2007 

Pro naši farnost bude v letošním roce nejvýznamnější událostí  
80. výročí příchodu salesiánů do Fryštáku. Investice v příštím roce 
budou směřovat převážně na úpravy okolí kostela a farního dvora . 

Kostel by se měl dočkat nových nátěrů oken, které snad ještě 
nebyly natírány od doby, co byly osazeny.  
Předpokládaná cena je asi 60 tisíc, ale musíme být připraveni, že 
částka může být i vyšší pokud bude jejich stav špatný. 

Město Fryšták bude letos provádět úpravu parku mezi 
kostelem a farní zdí včetně nového osvětlení a snad i osvětlení věže 
kostela. Do parku bude také zasazena socha staříčka Stuchlého.  
Bude to jeho první socha, která kdy byla postavena a stane se to 
snad mezinárodní akcí a bude na ni prostřednictvím médií vyhlášena 
sbírka. Věříme, že i Fryštačané rádi přispějí . 

 Pro nás bude úkolem upravit farní dvůr včetně demolice  
dřevěné kůlny u skautských kluboven a také částečná oprava 
kamenné dělící stěny mezi parkem a dvorem a výměna vstupních vrat 
do dvora - cenu  za nová dřevěná vrata zatím neznáme.  
U ostatních prací se budeme spoléhat na vaši pomoc při brigádách . 
 Z dalších prací, které se zdají být neodkladné se jedná o 
opravu krovu  a výměnu krytiny na farní stodole, kam značně zatéká  
a mnohé trámy jsou už shnilé. Částka za opravu střechy přesáhne  
100 tisíc korun a zda se do toho pustíme bude záležet i na dostatku 
finančních prostředků . 

Při pohledu do kostela jistě mnohé napadne, že doba, kdy se 
zde malovalo je už hodně daleko, a kdy by se mělo znovu, alespoň 
částečně malovat je na dohled.  
I to ovšem závisí na dostatku peněz, kterých není nazbyt. 

Při opravě  okapů byla prohlédnuta i střecha ze severní strany 
kostela a bylo konstatováno, že je potřeba obnovit nátěr, ale 
v příštím roce to ještě být nemusí . 

Naše plány pro příští rok jsou velké, ale zvládneme pouze 
tolik, kolik budeme mít prostředků a kolik Vy svými štědrými dary 
přispějete do společné pokladny. Na pomoc zvenku se moc spoléhat 
nemůžeme, ale třeba se najde více malých nebo i větších sponzorů, 
kterým stav našeho kostela není lhostejný a pomohou nám . 

Nakonec je možné konstatovat známé, že je tady práce jako 
na kostele, ale tento náš chrám je i společná vizitka našeho vztahu 
k hodnotám, které nám zde zanechali naši předkové .  
                             - jk- 
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ŽIVÝ BETLÉM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letos poprvé se na Hod Boží Vánoční fryštácké náměstí zaplnilo lidmi, kteří 
se přišli podívat na akci, kterou zatím město ještě nezažilo – Živý Betlém. 
Dobrý nápad, který se zrodil v hlavách některých farníků nakonec díky velké 
obětavosti korunoval letošní Vánoční svátky. 
Jeho realizace přitom nebyla jednoduchá a nebýt Luboše Fuksy a řady dalších 
lidí ( omlouvám se, že je nebudu všechny jmenovat ) asi by tato nová tradice 
nevznikla. 
Akci totiž předcházela řada hodin příprav – mj. stavba dřevěného Betléma, 
nácvik koled, příprava kostýmů, shánění živých zvířat apod. 
Už v sobotu 23. prosince se sešlo obětavě několik tatínků i se svými 
ratolestmi, kteří na náměstí zhmotnili naši představu o tom, jak by měla 
betlémská stáj vypadat. 
Během dopoledne tak vznikl prostor ve kterém se zrození Ježíška odehrálo… 
Díky šikovnosti jednoho z hlavních organizátorů – už jmenovaného Luboše 
Fuksy, který celou dřevěnou stavbu připravil před Vánocemi, se vše nakonec 
obešlo bez problémů a krátce po poledni měl i Fryšták svoji Betlémskou stáj… 
Panovala jediná obava, aby nepřízeň počasí nebo vandalové nezničili to, co 
po několik hodin jiní dobrovolníci obětavě postavili… 
V pondělí po obědě se potom účinkující sešli na faře a krátce před 14 hodinou 
se průvod s Marií, Josefem, evangelistou Lukášem, pastýři a zpěváky vydal 
na náměstí, které už bylo zcela zaplněno lidmi. 
Akce, která se velmi líbila však přinesla i hmotný výsledek – nejenom, že se 
vybralo na humanitární účely asi 14. tisíc korun, další výtěžek bude i z 
prodeje panenek, které maminky vyrobily a přinesly Ježíškovi do Betléma. 

Dobrá věc se podařila a tak věřme, že ve 
Fryštáku vznikla krásná nová tradice, která 
obohatí vánoční čas a pomůže i potřebným – 
těm nejmenším, kterým byla sbírka určena. 
Ještě jednou se sluší poděkovat všem, kteří se 
na její přípravě a realizaci podíleli. 

Krásnější než dostávat je totiž 
obdarovávat a to se díky naší farnosti 

letos o Vánocích určitě podařilo…. 
                  - pn – 

 

  

 



 
 

  - 2 -                  FARNÍČEK  1/07    
D U C H O V N Í   S L O V O  
V životě existují výjimečné okamžiky, kdy se nám nabízí mimořádná 
příležitost začít znovu. Nový rok takovým okamžikem je. Podnes si 
většina lidí uchovala pocit tajemna obestírající nás pokaždé,  

když starý rok končí a nový začíná.  
Mnozí touží prožít naplno tento okamžik,  
kdy staré ustupuje novému a zanikající  
vznikajícímu. Je to úžasná a přitažlivá  
chvíle. Oslavit začátek nového roku  
správně je umění. Nám křesťanům přináší  
totiž ještě něco víc než vzájemné přání  
šťastného nového roku.  

     Hle – všechno tvořím nové! praví Bůh (Zj 21,5). Všecko nové je 
třeba brát vážně. Máme právo počítat s tím, že nám Bůh poskytne 
nové možnosti, ukáže nové cesty a vloží nám do srdce nová přání. Je 
něco velkého a krásného v tom, že nic v životě nemusí setrvávat ve 
stereotypu ani pokračovat beze změny a stále jen opakovat 
zaběhnuté vzorce.  
Náš život může být proměněn a dostávat stále novou tvář.  
     Navenek zůstaneme pravděpodobně ve stejných životních 
podmínkách: ve stejné zemi, se stejným manželem či manželkou. 
Rozhodující však nejsou vnější okolnosti, ale náš postoj a způsob, jak 
na ně reagujeme. V tom se ukrývají naše možnosti stálého vývoje a 
proměny.  
     Povzbuzením k obnově se stává právě skutečnost, že nám Pán 
dopřává začít nový rok. Nepřeje si, abychom v něm žili stejně jako 
v právě uplynulém. Touží po tom, abychom se setkali novým 
způsobem s ním i s těmi, které nám na naší cestě pošle.  
     Jsme na cestě k bohatšímu životu.  
     Požehnaný, láskou a životem naplněný, rok vám přeje    
                     otec Mirek                       
   NOVÝ SERIÁL – CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FR. ZÁLOHA 
DNES – 6X O ŠTĚSTÍ 
Kdo honí štěstí, sám je štván (Jirásek)  
Kdo hledá štěstí je jako pijan, který nemůže trefit domů   

( Voltaire) 
Štěstí zmate lidi víc než neštěstí ( Luther) 
Naše štěstí je, že ho příliš nemáme ( Shakespeare) 
Nikdo nemůže být dokonale šťasten ( Spenser) 
Moudrý člověk na štěstí nečeká ( slovenské) 

     Příště – o mužích 
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K A L E N D Á R I U M   L E D E N 
  1.1. Slavnost Panny Marie, Matky Boží 
  2.1. Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského 
  6.1. Slavnost Zjevení Páně – Tří králů 
  7.1. Křest Páně 
14.1. 2. neděle v mezidobí 
17.1. Památka sv. Antonína, opata 
18.1. Památka P. Marie, Matky jednoty křestanů 
21.1. 3. neděle v mezidobí 
24.1. Památka sv. Františka Saleského 
25.1. Svátek Obrácení sv. Pavla 
26.1. Památka sv. Timoteje a Tita 
28.1. 4. neděle v mezidobí 
31.1. Památka sv. Jana Boska 
 
  A K C E   DIS 
 
12. - 14. ledna 2007 
PlesÓÓÓvandr 
Podle názvu expedice mohli byste snadno soudit, že výprava povede 
kolem mnohých českých ples. Však krajina naše na tyto útvary 
bohatá není, proto změňte přemýšlení. Noc je chladná, nebe jasné, 
pomoc žádná, slunce zhasne. Zato druhý den je rozzářen a k večeru 
ROZTANČEN! 
Cena: 350,-/420,-Kč (zahrnuje i lístek na ples a nocleh na 
DISu) 
Vede: Pavel Kosmák 
 
13. ledna 2007 

DISácký ples – hraje Largo 
Kdosi volá, kříčí disPLESk! 
to v kravatě chlápek o zem plesk. 
Vstane, dál se v kole točí, 
do cérčiných hledí očí. 
Pobavit se přijďte taky, 
doma nechte skautské znaky. 
Šak náš ples je pro všecky, 
kluky, holky, zápecky... 
Odrecitujete-li tuto duchaplnou báseň při vstupu na DIS získáte lístek 
do tomboly zdarma! 
Cena: 70,-Kč      rezervace vstupenek na čísle 577 911 065 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOVOROČNÍ KŘÍŽOVKA  

 
Čínské přísloví: Bohatý není ten, kdo…dokončení v tajence 
Vodorovně: A. přítěž, pohovka - B. I.díl tajenky - C. titul muže, turecky“otec“ ocas, 
město na Ukrajině - D. pobídka, německy“mrtvý“, údaje, maďarský zápor, Eliška - E. 
obec u Jihlavy, koupě, lepidlo, vojenský student - F. část hmoty, španělsky“býk“, palivo, 
hudební značka - G. SPZ slov. Galanty, paňáca, letec, starší zkrat. Bulharska - H. formát 
papíru, ozvěna, omyl, latinsky“hněv“, slovensky „žádný“ - I. německý souhlas, mexická 
řeka, vyrovnávat účet, muž. jméno,  
SPZ Svitavska - J. II. díl tajenky. 
Svisle: 1. slovensky „papoušek“ - 2. český skladatel, lihovina z rýže - 3. obec u Uh. 
Brodu, prodejna - 4. tělovědec, psací potřeba - 5. pražský podnik, české město - 6. řeka 
v Rusku, provaznická surovina - 7. svedení, bojový pokřik, chuchvalec - 8. těžkost, 
Jiráskův román - 9. kuchyňská potřeba(sloven.), cestářovo nářadí - 10. jezero v Etiopii, 
rusky“tito“, herec - 11. domácky Oldřich, potřísněná tekutinou - 12. kříženec oslice a 
koně, proces zrození - 13. vůdce kozáků, ukazovací zájmeno - 14. slovenské město, 
finanční částka - 15. letecký útok, lupen - 16. členky mongolského kmene. 
Nápověda: ata, ira, oro, tot.  
Tajenka z minulého čísla – nech ť pohoda váno ční vydrží vám hodn ě dní.  
                       Připravil František Záloha 
   F A R N Í Č E K – zpravodaj farnosti sv. Mikuláše ve Fryštáku. 
  Vychází 1x měsíčně, určeno pro vnitřní potřebu, neprodejné. 
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Krásné je žít, 
Když máš k sobě někoho, 
Kdo tě bude ctít, 
Ty pro změnu jeho. 

   Mít rád sebe nestačí, 
      Často se to vymstí. 
      Život tě pak naučí 
      Milovat víc lidství. 
              František Záloha 
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