
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KŘÍŽOVKA NA  ČERVEN 

 
Vodorovně: A. jméno Jiráska, radiolokátor – B. 1. díl tajenky –  
C. belgické lázně, opuchlina, tisková agentura Bulharska, osamocena, televizní 
společnost Sierra Leone – D. sonda, vietnamská jednotka váhy, jméno herečky 
Vránové, seveřan, rozpouštět – E. hlt, letopis, osobní zájmeno, Zolův román, 
Spojené státy – F. rusky „ráno“, slovenská předložka, otrok, druh lepenky, římsky 
2150 – G. šachový pěšec, anglicky „olej“, první žena, usazenina, francouzské 
město H. 6. díl tajenky 
 
Svisle: 1. zkratka severovýchodu, uloupená věc - 2. 2.díl tajenky – 3. kazašská 
řeka, oděv ustáleného střihu – 4. ženské jméno, anglicky „ jedna“ – 5. trn, 
předložka – 6. bod v judu, část opery – 7. rival. 4. díl tajenky, SPZ okresu Louny 
– 8. obec u Vizovic, koroze – 9. bolestná povzdech, druh pepře –  
10. jezero v Etiopii, noční podnik – 11. pohodný, 5. díl tajenky, předložka –  
12. Sarmat, člen indiánského kmene – 13. zlý duch, větná spojka – 14. akvarijní 
rybka, britský ostrov – 15. vzestup, dovedný – 16. 3. díl tajenky – 17. iniciály 
herce Töpfera, ženský hlas. 
 
Nápověda: C. SLT, 4. one, 10. Tana, 14. Man 
Tajenka z minula: …je dobré začít s kritikou u sebe 

                 Připravil František Záloha       
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D U C H O V N Í   S L O V O  
 
Prohlašuje-li Ježíš, že lidé čistého srdce  
uvidí Boha, snaží se tím říci, že to  
nejpodstatnější vidíme srdcem. Boha  
nelze spatřit fyzickýma očima – tělesnými  
smysly. Patřit na něho tváří v tvář je  
vyhrazeno pouze nebi, a přesto na něho  
smíme hledět očima srdce už tady na zemi.  
Nemusíme se divit: srdce proniká i do nejhlubší skutečnosti. 
V mezilidských vztazích přece vnímáme také především srdcem. 
Očima lze sledovat druhé dlouho a důkladně, avšak ne vždycky 
zjistíme, jaký objekt pozorování ve skutečnosti je. 
Mnozí jsou nešťastní, protože se na ně dosud nikdo srdcem nepodíval. 
Oči nevycházející ze srdce mohou být pro ty, na něž se upírají, 
zdrojem utrpení. Chladné oči bez kontaktu se srdcem vidí všude 
kolem sebe pouze konkurenty a rivaly.  
Oči, jejichž hřejivý pohled vychází ze srdce, nacházejí své bližní. 
Tak jako se srdcem navzájem poznáváme, objevujeme jim i Boha – 
za předpokladu, že je čisté. Adam a Eva měli před prvotním hříchem 
čistá srdce, proto mohli v ráji vlastníma očima patřit na Hospodina. 
Nevidíme-li Boha ani trošičku a nedaří-li se nám zakoušet jeho 
přítomnost, modleme se slovy žalmu: „Stvoř mi čisté srdce, Bože. 
Obnov ve mně ducha vytrvalosti. 
         otec Mirek 
 
  CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
 
DNES 6X O PŘÁTELSTVÍ 
Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno 
k sobě      ( Němcová) 
Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám    

(Deschamos) 
Přátelské služby se neúčtují    (české) 
Neraď se plotem, ale přáteli    (české) 
Chval přítele veřejně a kárej mezi čtyřma očima 

( Leonardo) 
Přátelství můžete trvat jedině mezi dobrými lidmi  

(Cicero) 
PŘÍŠTĚ O RODIČÍCH A DĚTECH 
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                                                         K A L E N D Á R I U M   Č E R V E N 
  1.6. Památka sv. Justina 
  3.6. Slavnost Nejsvětější Trojice 
  5.6. Památka sv. Bonifáce 
  7.6. Slavnost Těla a krve Páně – Boží Tělo 
10.6. 10. neděle v mezidobí 
11.6. Památka sv. Barnabáše 
13.6. Památka sv. Antonína z Padovy 
15.6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
17.6. 11. neděle v mezidobí 
21.6. Památka sv. Aloise 
24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
28.6. Památka sv. Ireneje 
29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla 
 

                          NOVÁ NÁBOŽENSKÁ INTERNETOVÁ ENCYKLOPEDIE 
 
V neděli 27. 5. 2007 - byla spuštěna nová internetová encyklopedie 
náboženství a dalších humanitních oborů na adrese: 
                              www.iEncyklopedie.cz.  
Zachycuje ve stručné a přehledné formě fenomény, osobnosti, reálie 
a témata z následujících oblastí: Bible, filozofie, islám, judaismus, 
křesťanství, religionistika. Hesla iEncyklopedie jsou vnitřně provázaná 
tak, aby bylo možno hledat souvislosti napříč jednotlivými oblastmi za 
pomoci věcných, teritoriálních a časových charakteristik. 
iEncyklopedie.cz obsahuje několik tisíc hesel, která jsou ve většině 
doplněna o dostupnou literaturu k tématu z nabídky mnoha českých 
nakladatelů.  
Dostupná literatura bude průběžně aktualizována a rozšiřována. 

 

                                                                                           FARNÍ DEN    
 
Zhruba 14 dnů před začátkem prázdnin nás čeká další Farní den. 
Sejdeme se jako obvykle v neděli odpoledne (17.6.) od 15 hodin. 
 
Pro děti budou připraveny různé hry a chybět nebude ani opékání 
špekáčků – opět přivítáme, když každý sebou přinese nějaké dobroty 
( buchty, brambůrky, tyčinky nebo sladkosti ) - pivo a limo bude 
zajištěno. 
Věříme, že letos se zúčastníte v hojnějším počtu než loni, i když vás 
omlouvá, že minulý roku bylo strašné vedro, což prý letos nehrozí – 
tak přijďte…  

   Těší se na Vás otec Mirek a organizátoři… 
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TVÉ JMÉNO 
 
Nejsi pouhé číslo, které lze nahradit – jméno a jeho význam ! 
Tvoji rodiče ti dali jméno a od narození tě jím oslovovali. Je významnou 
součástí tvé osobnosti - spojuješ s ním svoji identitu.  
Když na tebe zavolali jménem, věděl jsi, že mají na mysli právě tebe.  
Ty, ten jedinečný člověk, jsi důležitý. Neseš si nějaké jméno, jímž se lišíš od 
ostatních. Nejsi pouhé číslo, které lze nahradit. Tvoje jméno se stalo 
významnou částí tvého JÁ. V něm je soustředěna celá historie tvého života.  
Jak vnímáme svoje jméno, závisí na lidech, kteří nás jím oslovují. Jestliže nás 
osloví lidé, které máme rádi, zhmotňuje se ve jménu všechna jejich náklonnost 
a láska.  
Slyším své jméno - a už se vynořuje vzpomínka na barvu hlasu, kterým je 
vyslovovali můj otec, matka, moji sourozenci, strýček a tetička. Ve jménu se 
zhmotnila jejich láska. Uvědomím si ji vždycky, když mé jméno zazní. Možná že 
tvá přítelkyně, přítel, žena nebo muž dodali tvému jménu nový tón. Možná jsi v 
něm zaslechl něco, co jsi se svým jménem nikdy dříve nespojoval. 
Tvé jméno má svůj význam 
Zajímal ses o původ svého jména? Z jakých kořenů pochází? Bylo by dobré 
prozkoumat jeho etymologii. Etymologie se zabývá hledáním pravého, 
původního významu nějakého slova. Jestliže poznáš původní význam svého 
jména, odhalíš zároveň plán svého života.  
Tvé jméno předjímá osobnost, kterou se můžeš stát. Chtěl bych uvést jen 
několik jmen jako příklad: Albert ve skutečnosti znamená zářící šlechetností. 
Pokud jsi nositelem tohoto jména, je pro tebe příslibem, že máš v sobě něco 
ušlechtilého, jas vnitřní vznešenosti. Tvoje jméno vytváří prostor, do kterého 
můžeš vstoupit, pokud objevíš vlastní hloubku a krásu. Mé jméno Anselm 
znamená pod ochranou bohů. Toto jméno je pro mne útěchou. Nejsem na 
světě sám. Bůh nade mnou drží ochrannou ruku. To jsem poznal v životě už 
mnohokrát.  
Johannes znamená Bůh je milosrdný. Kdo se tak jmenuje, žije se zaslíbením, že 
ho Bůh vždy a všude obklopuje svou léčivou silou a láskyplnou pozorností, že 
Boží milost skryje a přetaví všechna jeho selhání a provinění. Nejen lidé tě 
oslovují jménem, ale i Bůh.  
V proroku Izaiášovi říká Bůh Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal 
jsem tě tvým jménem, jsi můj“ (Iz 43,1).  
Ta slova jsou určena i tobě. Když tě Bůh volá tvým jménem, vyjadřuje tím, že 
jsi pro něho důležitý. Jsi pro něho jedinečný. Bůh sám tě stvořil. Patříš k němu. 
Žádný člověk nad tebou nemá moc. Bůh do tvého jména vkládá svoji lásku. 
Zná tvé srdce, ví, co cítíš. Obrací se k tvému já. Nejsi jen jedním z mnoha mezi 
lidmi. Jsi jedinečný. Jsi pro Boha tak důležitý, že tě oslovuje osobně a slibuje ti 
něco, co povede tvůj život, co je základem, na kterém můžeš stavět. Tvé 
jméno, kterým tě Bůh volá, ti ukazuje nezaměnitelnou důstojnost člověka.  

 
*** 

Zpracováno podle knihy Anselma Grüna Tvé jméno,  
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 
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               PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V neděli 27. května 2007 jsme v našem  
kostele slavili hned dva svátky najednou  
Slavnost seslání Ducha svatého a první svaté přijímání. 
15 děvčat a chlapců v tento den poprvé poznalo blízkost Pána Ježíše. 
Všichni se na to dlouhou dobu pečlivě připravovali. 
Slavnostní oblečení, přítomnost blízkých ( rodičů, sourozenců, babiček 
a dědečků), nádherná hudba, plný kostel věřících to vše vytvářelo 
neopakovatelnou atmosféru, kterou si prvokomunikanti ještě nějaký 
čas budou jistě připomínat – i díky fotografiím a videu. 
Potom ale přijdou dny všední a na kostel nebude kvůli mnoha 
povinnostem, ale také kvůli spoustě jiných „důležitých“ věcí čas. 
A tak bych chtěl poprosit rodiče, aby si vzali k srdci slova otce Mirka a 
rozfoukávali tu jiskřičku v dětských srdcích, ze které by v budoucnu 
mohl rozhořet plamen opravdové víry. 
První svaté přijímání je totiž jenom začátek a záleží na Vás milí 
rodičové jak „hřivny“ Bohem Vám svěřené ( Vaše děti ) dokážete 
zúročit – to aby první svaté přijímání nebylo zároveň i posledním. 
Protože naše farní společenství Vaše děti potřebuje a těší se na ně. 
                           - pn - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



 
 

  - 4 -                   FARNÍČEK 6/07    
SJÍŽDĚLI JSME MORAVU… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslední dubnový víkend zamířilo několik (6) manželských párů 
z Fryštáku na „nebezpečnou“ výpravu po proudu řeky Moravy. 
Už několik dní předem jsme si byli vyzkoušet neoprény a vybrat 
vodácké vybavení v DISu. Ne, že bychom se chtěli i potápět, ale řeka 
Morava bývá v tomto období přece jen studená.  
Vodácký tábor jsme rozbili v kempu v Litovli a tam jsme se v sobotu  
večer psychicky připravovali na náročnou plavbu. 
Nedělní ráno bylo sice trochu pošmourné, ale  
nás to neodradilo a po přenesení člunů přes  
železniční trať a nedalekou vozovku jsme  
spustili lodě na vodu a vyrazili. (My muži jsme  
ještě předtím odjeli do Olomouce, kde jsme  
v místní části Řepčín nechali zaparkovaná auta )  
Putování to bylo báječné – i když vody moc nebylo a občas se nám 
„prášilo za Pálavou“. Někteří z nás okusili, jaké to je se „udělat nebo 
cvaknout“, jedna členka výpravy měla namále, protože málem přišla 
o oko, ale nakonec vše dobře skončilo a my jsme k večeru unavení po 
ujetí asi 25 kilometrů meandrů Moravy v Litovelském Pomoraví 
zakotvili u parkoviště s našimi auty.  

         
        Skvělá relaxace a tak ještě  
        jednou díky všem a hlavně Romanu 
        Lauterkrancovi, který vše vymyslel  
        a připravil. Na fotografiích jistě  
        poznáte známé tváře, které se  
        „EXPEDICE MORAVA“ zúčastnily. 

                                                                                           - pn - 
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FINÁLE SOUTĚŽE O JANU BOSKOVI  

V rámci oslav 80 let salesiánů u nás uspořádala 
Salesiánská asociace Dona Boska internetovou soutěž, 
jejímž cílem bylo seznámit co nejvíce lidí se salesiány 
a s jejich zakladatelem Janem Boskem. První část 
soutěže byla rozdělena do třech internetových kvizů, 
které měly přimět účastníky, aby nahlédli do různých 

knížek, a tak získali co nejvíce informací o salesiánském díle. Následující 
finálové kolo soutěže, kam postoupilo 20 nejúspěšnějších účastníků 
internetového kola z každé kategorie, se konalo 18. – 20. května v 
salesiánském středisku v Pardubicích. Účast ve finálovém kole si také 
vybojovali 3 soutěžící z Fryštáku. Této možnosti nemohli bohužel všichni 
využít, a proto se závěrečné části soutěže zúčastnil pouze jeden reprezentant 
naší farnosti. 
 V Pardubicích uvítala soutěžící krátká scénka, po které byli rozděleni do 
jednotlivých soutěžních kategorií.Následovalo představování v rámci skupinek 
a poté spánek, aby všichni načerpali energii do dalšího soutěžního dne. 
Samotná soutěž ve finálovém kole probíhala ve čtyřech disciplínách. Jako 
první přišel na řadu test, který prověřil, kolik znalostí si kdo donesl 
z internetového kola. Další disciplínou bylo bludiště. Zde byli soutěžící 
rozděleni do 3 skupin, které bojovaly proti sobě. Cílem každé skupiny bylo, 
aby se co nejrychleji dostala z Turína do Fryštáku. Před každým krokem 
dostal tým otázku a pokud odpověděl správně, mohl se posunout na 
následující políčko. Aby to ale nebylo příliš jednoduché, byla cesta poseta 
neviditelnými překážkami, které se zjevily až poté, co se tým dostal do její 
bezprostřední blízkosti. Poslední dopolední částí byl multimediální kviz. 
Postupně se promítlo několik fotografií a videí.  
Následně byla položena otázka a k ní 3 možné odpovědi. Každý soutěžící 
zaškrtnul své odpovědi a poté se vydal na oběd. 
Odpoledne zahájilo divadelní představení nejmenších účastníků soutěže 
s názvem „Pohádka o dvou fuseklích“. Následovala velká odpolední hra, ve 
které všichni soutěžící, rozděleni do menších skupinek, plnili různé úkoly.  
Po chvilce odpočinku se všichni přesunuli do kaple, kde proběhla mše svatá 
s otcem provinciálem. Na večeři byly obligátní párky, které nemůžou chybět 
na žádné akci. Poté začal slavnostní galavečer, kde byli, za účasti televizních 
kamer a samotného Staříčka, vyhlášeni vítězi finálového kola. 
V neděli proběhla mše svatá, prezentace toho, jak se vytváří Katolický 
týdeník, rozdaly se upomínkové předměty a poté se již všichni rozjeli domů. 
Tak byla oficiálně ukončena tato velká soutěž s Donem Boskem pořádaná 
k příležitosti oslav 80 let přítomnosti salesiánů v ČR.  
To ale neznamená konec získávání informací o tomto tématu. Naopak.  
I nadále můžete sledovat stránky této soutěže nebo také přímo odkaz 
http://janbosko.pavucina.org/, kde získáte spoustu informací o vývoji 
salesiánského díla.  
Ale hlavně, ty největší oslavy 80 let salesiánů u nás teprve přijdou! 
                                                                                                         - jmg -    
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AKCE DIS – ČERVEN 07 
 
DISTŘECHA     8. - 10. června 2007 
Každá práce je vaším vlastním, vámi podepsaným portrétem. 
Přijeď se i ty podepsat na naši střechu – ještě pár tahů štětcem a je 
doNATŘENO. 
K odpoledni k uchům střešním dolehne i muzika, DISfest z ptačí 
perspektivy. 
Vede: Kosmič 
 
DISFEST 4 U     9. června 2007 
Aneb plaveme proti střednímu proudu. 
Legendární hudební MINI FESTIVAL ve Fryštáku. 
Žánrový guláš mícháme již po čtvrté. Výzva pro začínající regionální 
kapely, pohřebiště pro střední proud pop music. 
Program: Rock, bigbít, folklór, alternativa, jazz… 
Novinka: Letos festival s mezinárodní účastí!!! 
Doprovodné akce: - vysoká lana, fotbal, natírání střechy, úklid 
odpadků, umývání nádobíJ 
Cena: 85,- (sponzorské 100,-) 
Vede: František Bezděk a Sač 
 
SOČA      14. – 17. června 2007 
Soča (WW II-IV) patří k nejkrásnějším  
řekám Slovinska – hluboká údolí a soutěsky,  
velké balvany a vysoké stupně. Je proslulá  
svojí modrozelenou barvou, která kontrastuje  
s bílými vápencovými skalami. Má řadu  
exponovaných (i nesjízdných) míst. 
Odvážlivci můžou zkusit i canyoning. 
Předběžná cena: 1800,- Kč 
Vede: Kosmič 
Min. věk: 18let 
 
24 HODIN NA STROMĚ                    22. – 24. června 2007 
Jak se žije v luftě? Když budete šikovní, tak jako v bavlnce. Lana, 
háky, sítě, latě, možná potrhané gatě. 
Kdo se výšek nebojí, v korunách se napojí vzduchu, krásy, napětí v 
ladném přírody objetí. 
24 hodin v korunách, stavba, spánek, strava, překvapivá motivace...a 
tak dále, a tak dále. 
Cena: 300,-/350,- Kč 
Vede: Mirďa a spol. 
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                                                               CO NOVÉHO V DĚTSKÉ SCHOLE 
 
Od dubna máme nového kytaristu. Jmenuje se  
Dominik a pracuje v Disu jako dobrovolník.  
Hraje na kytaru, je hodný a máme ho všichni rádi. 
V pátek 26. května jsme se vypravili do Zlína  
na Bambiriádu. Sluníčko hřálo až moc a my jsme  
se scházeli v 13 hodin pod lípou.  
Když jsme dojeli do Zlína, čekalo nás 19 disciplín.  
Zaregistrovali jsme se a začali plnit úkoly.  
Co se nám nejvíce líbilo? Asi malování barvičkami na obličej ve 
stánku Disu, malování na skleničky, horolezecká stěna, ozdoba 
„brček“ na pití. Měli jsme co dělat, abychom stihli navštívit všechny 
stanoviště. Schladili jsme se zmrzlinou a všichni dohromady (nikdo 
nezabloudil) jsme se pomalováni, ozdobeni papírovými čepicemi a 
s batohem plným našich výtvorů vraceli domů. V autobuse byla 
legrace. Všichni cestující si nás obdivem prohlíželi.  
Asi jsme se jim tak vystrojení a veselí moc líbili. 
                                                     Bylo to super!!!  

     Eliška Němcová 
                                                                 MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 

 
Byl měsíc květen a my jsme se domluvili s dětmi ze 4.třídy, které 
chodí do náboženství (  přidali se i někteří druháci a třeťáci), že si 
zkusíme vzít na starost jednu májovou pobožnost za týden. 
S písničkami nám pomohl Dominik z Disu, který si připravil vždycky i 
příběh pro děti. Četli jsme básničky z knížky Ježíškova košilka. 
Napadlo nás, co tak udělat radost ještě někomu jinému a tak jsme se 
rozjeli v úterý 29. května za babičkami a dědečky do Domova 
důchodců v Lukově.  
V domově mají krásnou kapli, kterou zdobí v rohu socha Panny Marie. 
Měli jsme radost, že se tu sešlo tolik lidí. Kromě kytarových písniček 
jsme zpívali písně z kancionálu, mariánské litanie, nechyběl ani 
krátký příběh a básně k Panně Marii. Každého dědečka a babičku 
jsme potěšili obrázkem Panny Marie a Ježíše, malou sladkostí (od 
otce Cyrila Jurošky z Disu). Radost z tohoto setkání jsme měli všichni 
dohromady. Ještě jsme se prošli po chodbách domova, zazpívalii 
lidem, kteří nemohli přijít do kaple a navštívili fryštačanku paní 
Batíkovou. Pak už jsme se rozloučili a slíbili že někdy zase přijedeme. 
Májovou jsme už tradičně zakončili zmrzlinou v Disu.  
Uvědomili jsme si, jak málo stačí k tomu udělat někomu radost.           

- hn - 
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DĚJINY FARNOSTI – ZVONY 1981 
Svěcení nových fryštáckých zvonů v r. 1981 bylo bezpochyby jednou 
z největších události, jakou naše farnost ve 20. stol. zažila. O této 
akci bylo už hodně napsáno a celá řada farníků ji má určitě ve své 
paměti. Proto asi nemá smysl ji nějak podrobně popisovat, ale určitě 
bude zajímavé podívat se, co do farní kroniky o akci „ZVONY“ napsal 
tehdejší fryštácký duchovní správce P. Alois Piják.  
    Zápis z r. 1979: Koncem r. 1978 P. Pavel Uhřík sděluje, že mluvil 
se zvonařkou pí Dytrychovou o fryštáckých zvonech, a ona že je 
ochotna ještě v r. 1979 ulít pro Fryšták 2 zvony. P. Piják tuto 
záležitost osobně projednal hned začátkem ledna 1979 s církevním 
tajemníkem ONV v Gottwaldově a písemně s apoštolským 
administrátorem v Olomouci. Okr. církevní tajemník neměl žádné 
námitky a apoštolský administrátor také ne, pouze dal P. Pijákovi 
vědět, že je potřeba mít souhlas i od církevního tajemníka v Brně. 
Tento souhlas nebyl však do konce r. 1979 dán, a proto bylo 
plánované pořízení nových zvonů odsunuto na rok 1980.  
    Zápis z r. 1980: Dne 11.9.1980 došlo povolení k pořízení dvou 
nových zvonů od círk. tajemníka ONV v Gottwaldově a ještě toho dne 
byla odeslána objednávka na zvony pí. Laetitii Dytrychové v Brodku u 
Přerova, která dopisem zde 17.9.1980 objednávku přijala. Potom byla 
objednávka zaslána ještě Československému fondu výtvarného umění 
v Olomouci, odkud přišla příznivý odpověď 6.10.1980, čímž byly 
pořizovací formality ukončeny a jak dále P. Piják píše: ...takže v r. 
1981 někdy na podzim zvony nové – dá-li Pán Bůh – budou. 

        ( dokončení příště )  
 
 
 
 
 
 
 
 
Věřící v kostele při svěcení     Nové zvony přijely do Fryštáku 
P. Piják poklepává na zvon     Se zvonařkou Dytrychovou 
 
 
 
 
 
 
                  - vn - 
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K O S T E L Y  N A  V A L A Š S K U 
JASENNÁ – KOSTEL MAŘÍ MAGDALENY 
 
První historická zmínka o obci je z roku 1468. 
Jasenná patřila k vizovickému panství.  
V roce 1548 se tu nacházela fara, jejíž patronát  
náležel vizovickému kostelu - zanikla však za třicetileté války. 
V roce 1777 byla zřízena farní expozitura podřízená vizovickému 
faráři. V roce 1784 byla povýšena na samostatnou lokální kuracii  

a byli k ní přičleněni katolíci z Ubla a 
Lutoniny, protože v tomto kraji se velmi 
rozšířilo protestantství.  
V mnoha obcích zůstali katolíci 
v menšině. 
Katolický kostel v Jasenné je postaven  
z kamene v barokním stylu a vybudován  
byl v roce 1737.  

 
Kamenný znak pánů z Vizovic, umístěný na věži nad vchodem  
pochází z roku 1732. 
Kostel je zapsán v seznamu chráněných  
kulturních památek, a to včetně některého  
vnitřního vybavení, dřevěné kazatelny z  
konce 17. století a kamenné křtitelnice  
z konce 18. století. 

*** 
Nejstarší kronika, kterou psali duchovní  
správci v Jasenné pochází z roku 1873.  
Starší záznamy zřejmě zničil požár. 
Ve věži kostela visí zvon posvěcený  
v roce 1984.  
Tři starší zvony, ulité v roce 1913,  
zabavila armáda během 1. světové války.  
V roce 2004 byla věž kostela pokryta  
měděným plechem. 
 

*** 
 

Z knihy Kostely na Valašsku, kterou vydalo nakladatelství Public Art, 
Radovan Stoklasa, Příčná 1390, 

Rožnov pod Radhoštěm                 
                                                                                          - pn - 
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AKCE DIS – ČERVEN 07 
 
DISTŘECHA     8. - 10. června 2007 
Každá práce je vaším vlastním, vámi podepsaným portrétem. 
Přijeď se i ty podepsat na naši střechu – ještě pár tahů štětcem a je 
doNATŘENO. 
K odpoledni k uchům střešním dolehne i muzika, DISfest z ptačí 
perspektivy. 
Vede: Kosmič 
 
DISFEST 4 U     9. června 2007 
Aneb plaveme proti střednímu proudu. 
Legendární hudební MINI FESTIVAL ve Fryštáku. 
Žánrový guláš mícháme již po čtvrté. Výzva pro začínající regionální 
kapely, pohřebiště pro střední proud pop music. 
Program: Rock, bigbít, folklór, alternativa, jazz… 
Novinka: Letos festival s mezinárodní účastí!!! 
Doprovodné akce: - vysoká lana, fotbal, natírání střechy, úklid 
odpadků, umývání nádobíJ 
Cena: 85,- (sponzorské 100,-) 
Vede: František Bezděk a Sač 
 
SOČA      14. – 17. června 2007 
Soča (WW II-IV) patří k nejkrásnějším  
řekám Slovinska – hluboká údolí a soutěsky,  
velké balvany a vysoké stupně. Je proslulá  
svojí modrozelenou barvou, která kontrastuje  
s bílými vápencovými skalami. Má řadu  
exponovaných (i nesjízdných) míst. 
Odvážlivci můžou zkusit i canyoning. 
Předběžná cena: 1800,- Kč 
Vede: Kosmič 
Min. věk: 18let 
 
24 HODIN NA STROMĚ                    22. – 24. června 2007 
Jak se žije v luftě? Když budete šikovní, tak jako v bavlnce. Lana, 
háky, sítě, latě, možná potrhané gatě. 
Kdo se výšek nebojí, v korunách se napojí vzduchu, krásy, napětí v 
ladném přírody objetí. 
24 hodin v korunách, stavba, spánek, strava, překvapivá motivace...a 
tak dále, a tak dále. 
Cena: 300,-/350,- Kč 
Vede: Mirďa a spol. 
 

  FARNÍČEK  6/07                                    - 5 - 
                                                               CO NOVÉHO V DĚTSKÉ SCHOLE 
 
Od dubna máme nového kytaristu. Jmenuje se  
Dominik a pracuje v Disu jako dobrovolník.  
Hraje na kytaru, je hodný a máme ho všichni rádi. 
V pátek 26. května jsme se vypravili do Zlína  
na Bambiriádu. Sluníčko hřálo až moc a my jsme  
se scházeli v 13 hodin pod lípou.  
Když jsme dojeli do Zlína, čekalo nás 19 disciplín.  
Zaregistrovali jsme se a začali plnit úkoly.  
Co se nám nejvíce líbilo? Asi malování barvičkami na obličej ve 
stánku Disu, malování na skleničky, horolezecká stěna, ozdoba 
„brček“ na pití. Měli jsme co dělat, abychom stihli navštívit všechny 
stanoviště. Schladili jsme se zmrzlinou a všichni dohromady (nikdo 
nezabloudil) jsme se pomalováni, ozdobeni papírovými čepicemi a 
s batohem plným našich výtvorů vraceli domů. V autobuse byla 
legrace. Všichni cestující si nás obdivem prohlíželi.  
Asi jsme se jim tak vystrojení a veselí moc líbili. 
                                                     Bylo to super!!!  

     Eliška Němcová 
                                                                 MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 

 
Byl měsíc květen a my jsme se domluvili s dětmi ze 4.třídy, které 
chodí do náboženství (  přidali se i někteří druháci a třeťáci), že si 
zkusíme vzít na starost jednu májovou pobožnost za týden. 
S písničkami nám pomohl Dominik z Disu, který si připravil vždycky i 
příběh pro děti. Četli jsme básničky z knížky Ježíškova košilka. 
Napadlo nás, co tak udělat radost ještě někomu jinému a tak jsme se 
rozjeli v úterý 29. května za babičkami a dědečky do Domova 
důchodců v Lukově.  
V domově mají krásnou kapli, kterou zdobí v rohu socha Panny Marie. 
Měli jsme radost, že se tu sešlo tolik lidí. Kromě kytarových písniček 
jsme zpívali písně z kancionálu, mariánské litanie, nechyběl ani 
krátký příběh a básně k Panně Marii. Každého dědečka a babičku 
jsme potěšili obrázkem Panny Marie a Ježíše, malou sladkostí (od 
otce Cyrila Jurošky z Disu). Radost z tohoto setkání jsme měli všichni 
dohromady. Ještě jsme se prošli po chodbách domova, zazpívalii 
lidem, kteří nemohli přijít do kaple a navštívili fryštačanku paní 
Batíkovou. Pak už jsme se rozloučili a slíbili že někdy zase přijedeme. 
Májovou jsme už tradičně zakončili zmrzlinou v Disu.  
Uvědomili jsme si, jak málo stačí k tomu udělat někomu radost.           

- hn - 
 

 

 



 
 

  - 4 -                   FARNÍČEK 6/07    
SJÍŽDĚLI JSME MORAVU… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslední dubnový víkend zamířilo několik (6) manželských párů 
z Fryštáku na „nebezpečnou“ výpravu po proudu řeky Moravy. 
Už několik dní předem jsme si byli vyzkoušet neoprény a vybrat 
vodácké vybavení v DISu. Ne, že bychom se chtěli i potápět, ale řeka 
Morava bývá v tomto období přece jen studená.  
Vodácký tábor jsme rozbili v kempu v Litovli a tam jsme se v sobotu  
večer psychicky připravovali na náročnou plavbu. 
Nedělní ráno bylo sice trochu pošmourné, ale  
nás to neodradilo a po přenesení člunů přes  
železniční trať a nedalekou vozovku jsme  
spustili lodě na vodu a vyrazili. (My muži jsme  
ještě předtím odjeli do Olomouce, kde jsme  
v místní části Řepčín nechali zaparkovaná auta )  
Putování to bylo báječné – i když vody moc nebylo a občas se nám 
„prášilo za Pálavou“. Někteří z nás okusili, jaké to je se „udělat nebo 
cvaknout“, jedna členka výpravy měla namále, protože málem přišla 
o oko, ale nakonec vše dobře skončilo a my jsme k večeru unavení po 
ujetí asi 25 kilometrů meandrů Moravy v Litovelském Pomoraví 
zakotvili u parkoviště s našimi auty.  

         
        Skvělá relaxace a tak ještě  
        jednou díky všem a hlavně Romanu 
        Lauterkrancovi, který vše vymyslel  
        a připravil. Na fotografiích jistě  
        poznáte známé tváře, které se  
        „EXPEDICE MORAVA“ zúčastnily. 

                                                                                           - pn - 
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FINÁLE SOUTĚŽE O JANU BOSKOVI  

V rámci oslav 80 let salesiánů u nás uspořádala 
Salesiánská asociace Dona Boska internetovou soutěž, 
jejímž cílem bylo seznámit co nejvíce lidí se salesiány 
a s jejich zakladatelem Janem Boskem. První část 
soutěže byla rozdělena do třech internetových kvizů, 
které měly přimět účastníky, aby nahlédli do různých 

knížek, a tak získali co nejvíce informací o salesiánském díle. Následující 
finálové kolo soutěže, kam postoupilo 20 nejúspěšnějších účastníků 
internetového kola z každé kategorie, se konalo 18. – 20. května v 
salesiánském středisku v Pardubicích. Účast ve finálovém kole si také 
vybojovali 3 soutěžící z Fryštáku. Této možnosti nemohli bohužel všichni 
využít, a proto se závěrečné části soutěže zúčastnil pouze jeden reprezentant 
naší farnosti. 
 V Pardubicích uvítala soutěžící krátká scénka, po které byli rozděleni do 
jednotlivých soutěžních kategorií.Následovalo představování v rámci skupinek 
a poté spánek, aby všichni načerpali energii do dalšího soutěžního dne. 
Samotná soutěž ve finálovém kole probíhala ve čtyřech disciplínách. Jako 
první přišel na řadu test, který prověřil, kolik znalostí si kdo donesl 
z internetového kola. Další disciplínou bylo bludiště. Zde byli soutěžící 
rozděleni do 3 skupin, které bojovaly proti sobě. Cílem každé skupiny bylo, 
aby se co nejrychleji dostala z Turína do Fryštáku. Před každým krokem 
dostal tým otázku a pokud odpověděl správně, mohl se posunout na 
následující políčko. Aby to ale nebylo příliš jednoduché, byla cesta poseta 
neviditelnými překážkami, které se zjevily až poté, co se tým dostal do její 
bezprostřední blízkosti. Poslední dopolední částí byl multimediální kviz. 
Postupně se promítlo několik fotografií a videí.  
Následně byla položena otázka a k ní 3 možné odpovědi. Každý soutěžící 
zaškrtnul své odpovědi a poté se vydal na oběd. 
Odpoledne zahájilo divadelní představení nejmenších účastníků soutěže 
s názvem „Pohádka o dvou fuseklích“. Následovala velká odpolední hra, ve 
které všichni soutěžící, rozděleni do menších skupinek, plnili různé úkoly.  
Po chvilce odpočinku se všichni přesunuli do kaple, kde proběhla mše svatá 
s otcem provinciálem. Na večeři byly obligátní párky, které nemůžou chybět 
na žádné akci. Poté začal slavnostní galavečer, kde byli, za účasti televizních 
kamer a samotného Staříčka, vyhlášeni vítězi finálového kola. 
V neděli proběhla mše svatá, prezentace toho, jak se vytváří Katolický 
týdeník, rozdaly se upomínkové předměty a poté se již všichni rozjeli domů. 
Tak byla oficiálně ukončena tato velká soutěž s Donem Boskem pořádaná 
k příležitosti oslav 80 let přítomnosti salesiánů v ČR.  
To ale neznamená konec získávání informací o tomto tématu. Naopak.  
I nadále můžete sledovat stránky této soutěže nebo také přímo odkaz 
http://janbosko.pavucina.org/, kde získáte spoustu informací o vývoji 
salesiánského díla.  
Ale hlavně, ty největší oslavy 80 let salesiánů u nás teprve přijdou! 
                                                                                                         - jmg -    
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TVÉ JMÉNO 
 
Nejsi pouhé číslo, které lze nahradit – jméno a jeho význam ! 
Tvoji rodiče ti dali jméno a od narození tě jím oslovovali. Je významnou 
součástí tvé osobnosti - spojuješ s ním svoji identitu.  
Když na tebe zavolali jménem, věděl jsi, že mají na mysli právě tebe.  
Ty, ten jedinečný člověk, jsi důležitý. Neseš si nějaké jméno, jímž se lišíš od 
ostatních. Nejsi pouhé číslo, které lze nahradit. Tvoje jméno se stalo 
významnou částí tvého JÁ. V něm je soustředěna celá historie tvého života.  
Jak vnímáme svoje jméno, závisí na lidech, kteří nás jím oslovují. Jestliže nás 
osloví lidé, které máme rádi, zhmotňuje se ve jménu všechna jejich náklonnost 
a láska.  
Slyším své jméno - a už se vynořuje vzpomínka na barvu hlasu, kterým je 
vyslovovali můj otec, matka, moji sourozenci, strýček a tetička. Ve jménu se 
zhmotnila jejich láska. Uvědomím si ji vždycky, když mé jméno zazní. Možná že 
tvá přítelkyně, přítel, žena nebo muž dodali tvému jménu nový tón. Možná jsi v 
něm zaslechl něco, co jsi se svým jménem nikdy dříve nespojoval. 
Tvé jméno má svůj význam 
Zajímal ses o původ svého jména? Z jakých kořenů pochází? Bylo by dobré 
prozkoumat jeho etymologii. Etymologie se zabývá hledáním pravého, 
původního významu nějakého slova. Jestliže poznáš původní význam svého 
jména, odhalíš zároveň plán svého života.  
Tvé jméno předjímá osobnost, kterou se můžeš stát. Chtěl bych uvést jen 
několik jmen jako příklad: Albert ve skutečnosti znamená zářící šlechetností. 
Pokud jsi nositelem tohoto jména, je pro tebe příslibem, že máš v sobě něco 
ušlechtilého, jas vnitřní vznešenosti. Tvoje jméno vytváří prostor, do kterého 
můžeš vstoupit, pokud objevíš vlastní hloubku a krásu. Mé jméno Anselm 
znamená pod ochranou bohů. Toto jméno je pro mne útěchou. Nejsem na 
světě sám. Bůh nade mnou drží ochrannou ruku. To jsem poznal v životě už 
mnohokrát.  
Johannes znamená Bůh je milosrdný. Kdo se tak jmenuje, žije se zaslíbením, že 
ho Bůh vždy a všude obklopuje svou léčivou silou a láskyplnou pozorností, že 
Boží milost skryje a přetaví všechna jeho selhání a provinění. Nejen lidé tě 
oslovují jménem, ale i Bůh.  
V proroku Izaiášovi říká Bůh Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal 
jsem tě tvým jménem, jsi můj“ (Iz 43,1).  
Ta slova jsou určena i tobě. Když tě Bůh volá tvým jménem, vyjadřuje tím, že 
jsi pro něho důležitý. Jsi pro něho jedinečný. Bůh sám tě stvořil. Patříš k němu. 
Žádný člověk nad tebou nemá moc. Bůh do tvého jména vkládá svoji lásku. 
Zná tvé srdce, ví, co cítíš. Obrací se k tvému já. Nejsi jen jedním z mnoha mezi 
lidmi. Jsi jedinečný. Jsi pro Boha tak důležitý, že tě oslovuje osobně a slibuje ti 
něco, co povede tvůj život, co je základem, na kterém můžeš stavět. Tvé 
jméno, kterým tě Bůh volá, ti ukazuje nezaměnitelnou důstojnost člověka.  

 
*** 

Zpracováno podle knihy Anselma Grüna Tvé jméno,  
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 

  FARNÍČEK 6/07                                    - 3 - 
               PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V neděli 27. května 2007 jsme v našem  
kostele slavili hned dva svátky najednou  
Slavnost seslání Ducha svatého a první svaté přijímání. 
15 děvčat a chlapců v tento den poprvé poznalo blízkost Pána Ježíše. 
Všichni se na to dlouhou dobu pečlivě připravovali. 
Slavnostní oblečení, přítomnost blízkých ( rodičů, sourozenců, babiček 
a dědečků), nádherná hudba, plný kostel věřících to vše vytvářelo 
neopakovatelnou atmosféru, kterou si prvokomunikanti ještě nějaký 
čas budou jistě připomínat – i díky fotografiím a videu. 
Potom ale přijdou dny všední a na kostel nebude kvůli mnoha 
povinnostem, ale také kvůli spoustě jiných „důležitých“ věcí čas. 
A tak bych chtěl poprosit rodiče, aby si vzali k srdci slova otce Mirka a 
rozfoukávali tu jiskřičku v dětských srdcích, ze které by v budoucnu 
mohl rozhořet plamen opravdové víry. 
První svaté přijímání je totiž jenom začátek a záleží na Vás milí 
rodičové jak „hřivny“ Bohem Vám svěřené ( Vaše děti ) dokážete 
zúročit – to aby první svaté přijímání nebylo zároveň i posledním. 
Protože naše farní společenství Vaše děti potřebuje a těší se na ně. 
                           - pn - 
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D U C H O V N Í   S L O V O  
 
Prohlašuje-li Ježíš, že lidé čistého srdce  
uvidí Boha, snaží se tím říci, že to  
nejpodstatnější vidíme srdcem. Boha  
nelze spatřit fyzickýma očima – tělesnými  
smysly. Patřit na něho tváří v tvář je  
vyhrazeno pouze nebi, a přesto na něho  
smíme hledět očima srdce už tady na zemi.  
Nemusíme se divit: srdce proniká i do nejhlubší skutečnosti. 
V mezilidských vztazích přece vnímáme také především srdcem. 
Očima lze sledovat druhé dlouho a důkladně, avšak ne vždycky 
zjistíme, jaký objekt pozorování ve skutečnosti je. 
Mnozí jsou nešťastní, protože se na ně dosud nikdo srdcem nepodíval. 
Oči nevycházející ze srdce mohou být pro ty, na něž se upírají, 
zdrojem utrpení. Chladné oči bez kontaktu se srdcem vidí všude 
kolem sebe pouze konkurenty a rivaly.  
Oči, jejichž hřejivý pohled vychází ze srdce, nacházejí své bližní. 
Tak jako se srdcem navzájem poznáváme, objevujeme jim i Boha – 
za předpokladu, že je čisté. Adam a Eva měli před prvotním hříchem 
čistá srdce, proto mohli v ráji vlastníma očima patřit na Hospodina. 
Nevidíme-li Boha ani trošičku a nedaří-li se nám zakoušet jeho 
přítomnost, modleme se slovy žalmu: „Stvoř mi čisté srdce, Bože. 
Obnov ve mně ducha vytrvalosti. 
         otec Mirek 
 
  CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
 
DNES 6X O PŘÁTELSTVÍ 
Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno 
k sobě      ( Němcová) 
Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám    

(Deschamos) 
Přátelské služby se neúčtují    (české) 
Neraď se plotem, ale přáteli    (české) 
Chval přítele veřejně a kárej mezi čtyřma očima 

( Leonardo) 
Přátelství můžete trvat jedině mezi dobrými lidmi  

(Cicero) 
PŘÍŠTĚ O RODIČÍCH A DĚTECH 
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  1.6. Památka sv. Justina 
  3.6. Slavnost Nejsvětější Trojice 
  5.6. Památka sv. Bonifáce 
  7.6. Slavnost Těla a krve Páně – Boží Tělo 
10.6. 10. neděle v mezidobí 
11.6. Památka sv. Barnabáše 
13.6. Památka sv. Antonína z Padovy 
15.6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
17.6. 11. neděle v mezidobí 
21.6. Památka sv. Aloise 
24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
28.6. Památka sv. Ireneje 
29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla 
 

                          NOVÁ NÁBOŽENSKÁ INTERNETOVÁ ENCYKLOPEDIE 
 
V neděli 27. 5. 2007 - byla spuštěna nová internetová encyklopedie 
náboženství a dalších humanitních oborů na adrese: 
                              www.iEncyklopedie.cz.  
Zachycuje ve stručné a přehledné formě fenomény, osobnosti, reálie 
a témata z následujících oblastí: Bible, filozofie, islám, judaismus, 
křesťanství, religionistika. Hesla iEncyklopedie jsou vnitřně provázaná 
tak, aby bylo možno hledat souvislosti napříč jednotlivými oblastmi za 
pomoci věcných, teritoriálních a časových charakteristik. 
iEncyklopedie.cz obsahuje několik tisíc hesel, která jsou ve většině 
doplněna o dostupnou literaturu k tématu z nabídky mnoha českých 
nakladatelů.  
Dostupná literatura bude průběžně aktualizována a rozšiřována. 

 

                                                                                           FARNÍ DEN    
 
Zhruba 14 dnů před začátkem prázdnin nás čeká další Farní den. 
Sejdeme se jako obvykle v neděli odpoledne (17.6.) od 15 hodin. 
 
Pro děti budou připraveny různé hry a chybět nebude ani opékání 
špekáčků – opět přivítáme, když každý sebou přinese nějaké dobroty 
( buchty, brambůrky, tyčinky nebo sladkosti ) - pivo a limo bude 
zajištěno. 
Věříme, že letos se zúčastníte v hojnějším počtu než loni, i když vás 
omlouvá, že minulý roku bylo strašné vedro, což prý letos nehrozí – 
tak přijďte…  

   Těší se na Vás otec Mirek a organizátoři… 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KŘÍŽOVKA NA  ČERVEN 

 
Vodorovně: A. jméno Jiráska, radiolokátor – B. 1. díl tajenky –  
C. belgické lázně, opuchlina, tisková agentura Bulharska, osamocena, televizní 
společnost Sierra Leone – D. sonda, vietnamská jednotka váhy, jméno herečky 
Vránové, seveřan, rozpouštět – E. hlt, letopis, osobní zájmeno, Zolův román, 
Spojené státy – F. rusky „ráno“, slovenská předložka, otrok, druh lepenky, římsky 
2150 – G. šachový pěšec, anglicky „olej“, první žena, usazenina, francouzské 
město H. 6. díl tajenky 
 
Svisle: 1. zkratka severovýchodu, uloupená věc - 2. 2.díl tajenky – 3. kazašská 
řeka, oděv ustáleného střihu – 4. ženské jméno, anglicky „ jedna“ – 5. trn, 
předložka – 6. bod v judu, část opery – 7. rival. 4. díl tajenky, SPZ okresu Louny 
– 8. obec u Vizovic, koroze – 9. bolestná povzdech, druh pepře –  
10. jezero v Etiopii, noční podnik – 11. pohodný, 5. díl tajenky, předložka –  
12. Sarmat, člen indiánského kmene – 13. zlý duch, větná spojka – 14. akvarijní 
rybka, britský ostrov – 15. vzestup, dovedný – 16. 3. díl tajenky – 17. iniciály 
herce Töpfera, ženský hlas. 
 
Nápověda: C. SLT, 4. one, 10. Tana, 14. Man 
Tajenka z minula: …je dobré začít s kritikou u sebe 

                 Připravil František Záloha       
F A R N Í Č E K – ZPRAVODAJ  FARNOSTI SV. MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU 
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