
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KŘÍŽOVKA  NA  ŘÍJEN 

 
Vodorovně: A. III. díl tajenky, B. jižní plod, římsky 1600, výtvar dramatika, C. 
domněnka, polní míra, římsky 48, latinská spojka, plynný uhlovodík, D. čidlo zraku, 
část těla, měkké kovy, strážci obydlí, izolační lepenka, E. plaz, epopej, rusky“tito“, 
Sarmat, tečka, F. kypřit půdu(slovensky), pobídka, anglicky“dub“, 
velké pole, promoční hala, G. hledět, ospalý člověk, vysoká zvěř. H. II. díl tajenky, 
I. město ve Vojvodině, SPZ Svitav, středoevropský čas (zkr.), značka přetlaku, had 
z Knihy džunglí 
Svisle: 1. úmluva, 2. dechový hudební nástroj, 3. citoslovce ohrazení, mužské 
jméno, 4. česká řeka, slovensky „velbloud“, 5. Semita, SPZ Opavy, tesařův úkon, 
6. první žena, giganty, 7. roční období, druh borovice, 8. jméno spisovatele Zoly, 
hudební dílo, 9. I. díl tajenky, zesílený zápor, 10. římsky 656, kosodřevina,  
11. vůdčí myšlenka, jméno herečky Vránové, 12. horníkovo pracoviště, tleskat, 13. 
na to místo, polská řeka, belgické lázně, 14. německy“můj“, druh lihoviny, 15. 
město v Čadu, druh oblečení, 16. ženské jméno, 17. fond (majetková hodnota ) 
Nápověda: Ati, Oak, Spa                 

 Připravil František Záloha       
Tajenka z minula: … školní výlety 
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D U C H O V N Í   S L O V O  
Drazí farníci, měsíc září uplynul jako  
voda a je tady začátek října a s ním i  
nové vydání Farníčku. Když píši toto  
úvodní slovo, ještě nevím, co všechno  
v něm bude. Předpokládám, že mnoho  
místa zabere oslava 80. výročí příchodu  
salesiánů do Fryštáku. Ten se stal kolébkou působení salesiánů a 
salesiánek v Čechách a na Moravě. Velice děkuji všem, kteří se 
zasloužili o průběh těchto oslav. Bylo to opravdu náročné a bez 
zástupu Vás by se průběh oslav tak nezdařil. Velice se mně líbila farní 
oslava v neděli, kterou také připravovalo mnoho dobrovolníků. Ještě 
jednou děkuji všem a Pán Bůh vám to odplať svým požehnáním. 
Rozběhlo se také „vyučování“ náboženství. Proč dávám slovo 
vyučování do úvozovek?  To proto, že nemá jít v první řadě o učení, 
neřku-li o biflování. Ale o předávání víry v našeho Pána. Všem 
katechetkám, které si ve svém nabitém programu  nacházejí čas 
nejen na své, ale i na další děti, patří upřímný dík.  Říjen je 
růžencový měsíc. Je škoda, když v 17.45 je v kostele prázdno a mně 
je líto pí. Urbáškové, když se marně rozhlíží, aby jí někdo v modlitbě 
odpovídal. Co kdyby si různá společenství dohodla, že se, 
samozřejmě podle svých možností, budou jeden večer v týdnu či 
v měsíci zúčastňovat společné farní modlitby růžence před mší sv.? 
Ať vám, vašim rodinám, vašemu dobrému snažení žehná dobrý Bůh. 

         otec Mirek 
  CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
DNES O MOUDROSTI 
Jedno z největších umění je umění hospodařit s pravomocí  
            ( Mašinda) 
Nežádej si všechno co vidíš, nevěř všemu co slyšíš, 
Neříkej všechno co víš, nedělej všechno co umíš  
a budeš moudrý      ( Komenský) 
Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš  

( Montaigne) 
Člověk nezmoudří dokud o to sám neusiluje ( Seneca) 
Mnoho lidí odmítá dobré myšlenky jen proto,  
že nejsou od nich             ( Bunuel) 
Moudřejší prý ustoupí – možná proto hlupáci tak rychle 
postupují               ( Lec) 

PŘÍŠTĚ O ŽIVOTĚ 
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  1.10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše 
  2.10. Památka sv. andělů strážných 
  4.10. Památka sv. Františka z Assisi 
  7.10. 27. neděle v mezidobí 
14.10. 28. neděle v mezidobí 
15.10. Památka sv. Terezie od Ježíše 
17.10. Památka sv. Ignáce z Antiochie 
18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
21.10. 29. neděle v mezidobí 
28.10. 30. neděle v mezidobí 
 
   K L U B  M A M I N E K   F R Y Š T Á K  
 
9. 10. - Přijde mezi nás dětská psycholožka   
Denisa Krčmová a budeme probírat vývojové  
období mezi 1 a 2 rokem - připravte si záludné  
otázky… 
16. 10. - Ubrousková technika - budeme tvořit  
ubrouskové dekorace, pro děti i pro dospělé,  
materiál zajištěn. 
23. 10. - Cvičení a říkanky s dětmi. 
30. 10. - Vycházka do přírody podle počasí,  
nebo výroba dekorací s dýní. 
 
   U P O Z O R N Ě N Í 
 
Rádi bychom Vás upozornili, aby jste kancionály, které jsou 
k dispozici vždy vzadu na stolečku ( u schránky Farníčku) po 
mši svaté znovu vraceli na jejich místo. 
Bohužel často je zapomínáte v jednotlivých lavicích a ti, kteří 
by chtěli při bohoslužbě zpívat je musejí hledat po celém 
kostele.           

        Děkujeme. 
PS: 
Mimo to jsou ještě v sakristii nové zpěvníky, které si můžete 
koupit pro svoji potřebu. 
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                                                                                  V BOŽÍ BLÍZKOSTI 
Otec biskup Karel Herbst nabízí 100 krátkých laskavých 
zamyšlení nad nejrůznějšími skutečnostmi lidského života, a to 
jak toho běžného, tak i duchovního. 
Vychází přitom z biblických příběhů  
a z jednání biblických postav i samého Boha. 
V jednotlivých kapitolách knížky najdeme  
ctnosti i nectnosti, činy Boží i činy lidí a  
nejrůznější témata…. 
Knížka jejíž cena je baťovských 99 korun  
by neměla chybět v žádné knihovně. 
Můžete se k ní často vracet a přemýšlet s naším otcem Kájou 
nad svým duchovním životem. 
My vám přinášíme malý závdavek – úvodní kapitolu podle které 
byla nazvána celá kniha. 
Všichni žijeme v Boží blízkosti.  
Rozdíl je, že to někteří berou na vědomí a reagují, jiní se tím 
neobtěžují zdržovat.  
Bible líčí příběhy mnoha lidí, kteří se dostali do kontaktu s 
Bohem.  
Buď ho hledali a nacházeli, nebo je sám vyhledal a zadal jim 
úkol. Jiní Boha odmítli, soudili a na kříž přibili.  
S některými se ztotožníme, jiným bychom se podobat nechtěli.  
Víme, že Bible je kniha života. Boží slovo je duchovním 
pokrmem, zdrojem poznání i naším požehnáním. Je ale knihou 
života i jinak - představuje nám obyčejné lidi, než zjistíme, že 
někteří z nich byli neobyčejní.  
Náš Pán mimořádným způsobem ocenil hlubokou víru některých 
z nich.  
Je dobré připomínat je, protože při konfrontaci s nimi 
nastavujeme zrcadlo sobě a poznáváme sebe. Bible mluví o Bohu 
a jeho činech, ale také o lidech a je napsána pro lidi. Na cestě 
spásy nás mnozí předešli, někteří z nich nám dali dobrý příklad. 
Moudrý člověk se prý poučí z chyb těch druhých, méně moudrý 
bohužel ani z vlastních ne.  
Proto musíme především vnímat Pána Ježíše a jeho činy a učit se 
od něho.  
Být v jeho blízkosti je zdrojem požehnání. 
        Karel Herbst 
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                 OSLAVY 80. VÝROČÍ PŘÍCHODU SALESIÁNŮ DO FRYŠTÁKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U oltáře je Mons. Karel Herbst         Hosté z města a kraje 
  
Vybráno z článku novináře Petra Cekoty, který vyšel 
v regionálním tisku Týdeník Zlínska v úterý 2.10. 2007 
 
Velké množství lidí zblízka i zdaleka přijelo v pátek 28. září 
2007 do Fryštáku. A nebylo to kvůli svatému Václavu, jak by se 
mohlo zdát, ale kvůli zdejšímu nenápadnému faráři Ignáci 
Stuchlému, kterému díky jeho šedinám místní ve své době 
neříkali jinak než „Staříček“. Tento nenápadný  kněz byl prvním 
Čechem, který u nás začal po vzoru italského zakladatele Dona 
Boska systematicky pomáhat mládeži a položil základy 
salesiánského díla. 
Salesiáni z celé republiky, kteří se ve fryštáckém kostele sešli 
spojili vděčnost za dobu minulou i se všemi jejími útrapami 
s tím, co nová doba dnes očekává a co rovněž není bez 
překážek. Systém výchovné práce připomněl při mši svaté 
v homilii člen generální rady salesiánů P. Václav Klement. 
Salesiáni dnes působí ve 130 zemích a dokladem 
životaschopnosti salesiánského díla je neustálé rozrůstání do 
misijních oblastí, především Asie, do zemí jako Indie, Vietnam, 
Čína. Další oblastí je systém dobrovolnické práce, volontariát  
v různých zemích, hlavně v Africe. A v neposlední řadě také 
systém středisek mládeže u nás, která pracují především ve 
velkých městech metodou sociální prevence, předcházení 
negativním vlivům. Na tento rozměr upozornili také zástupci 
města v čele se starostou Lubomírem Doleželem a Zlínského 
kraje v čele se zástupcem hejtmana Vojtěchem Jurčíkem.  
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ODHALENÍ BUSTY P. IGNÁCE STUCHLÉHO 
Na upraveném prostranství vedle kostela  
sv.Mikuláše se po skončení mše  
celebrované pražským pomocným  
biskupem, salesiánem (a v minulosti také  
fryštáckým farářem) Karlem Herbstem  
shromáždili salesiáni, jejich spolupracovníci 
a také veřejnost, aby sledovali odhalení  
busty P. Ignáce Stuchlého, kterou vytvořil 
akademický sochař Miroslav Minks  
z Velké nad Veličkou.  
Ještě před slavnostním odhalením pak  
starosta Fryštáku Lubomír Doležel oznámil udělení čestného 
občanství města prvnímu českému salesiánovi. 
         *** 

Poté následoval společný průvod na 
hřbitov a návštěva hrobu. Všechny 
významné okamžiky pátečního dne 
mohli sledovat v přímém televizním 
přenosu diváci satelitní nekomerční 
televize NOE, což je další zajímavé 
salesiánské dílo, které se rozvíjí 
v Ostravě. 

Slavnosti 80. výročí příchodu salesiánů pak ve Fryštáku 
pokračovaly i o víkendu. Nechyběl varhanní koncert v kostele 
v podání varhaníka Jana Gottwalda, zábavný program, 
fotbalový zápas farníci versus salesiáni, projekce filmů a 
dokumentů a také výstavy o historii salesiánů ve Fryštáku a o 
kardinálu Štěpánu Trochtovi, rodáku z Francovy Lhoty, který 
byl další významnou osobností salesiánské historie u nás. 
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                                    TELEVIZE NOE 

V květnu (10.5. 2007) oslavila rok vysílání 
naše první křesťanská televize TV Noe.  
Je dílem o.s. Telepace v Ostravě, které vede 
salesián P. Leoš Ryška. TV Noe je televizí, 
která připravuje program pro povzbuzení,  

poučení, ale i dobrou zábavu i odpočinek a protože se jedná o 
televizi křesťanskou, nechybí zde pochopitelně ani spousta 
programů s křesťanskou tématikou, nedělní mše sv., přenosy 
z Vatikánu, apoštolských cest Svatého otce atd. Televize 
intenzivně spolupracuje s Radiem Proglas a vysílá také program 
slovenské křesťanské televize LUX. TV Noe průběžně rozšiřuje 
svá pracoviště – už má studia nejen v Ostravě, ale i v Brně, 
v Praze a v dohledné době se bude zařizovat studio i ve Zlíně. 
Náklady na vysílání jsou ale vysoké – asi 2 000 000 Kč měsíčně 
(především je velmi drahé satelitní vysílání). Proto je realizační 
tým televizi velmi vděčný za jakoukoliv formu podpory – 
modlitbu, sponzorský dar, členství v klubu přátel TV Noe (tato 
podpora je ještě lepší než jednorázové dary – přispívá se málo, 
ale pravidelně), ale také za nabídku spolupráce od lidí, kteří 
mají schopnosti pro práci v mediích (po těchto lidech je zde 
stále poptávka). Pokud ještě TV Noe doma nemáte, tak u nás 
v podstatě existují dvě možnosti, jejího příjmu – buď tato 
televize vysílá přes internet (na www.tvnoe.cz) nebo 
prostřednictvím satelitu – cena zařízení pro příjem ze satelitu 
(anténa a malá krabička pro příjem signálu, která se napojí na 
televizi) se dnes pohybuje kolem 2000 Kč (nicméně 
v budoucnu tato cena půjde ještě dolů). Zařízení se dá sehnat 
např. i přes Radio Proglas, které má zvýhodněné smlouvy 
s některými prodejci satelitních přijímačů (kdo bude chtít, 
můžeme mu dát kontakt). Myslím si, že je dobré, abychom tuto 
televizi podporovali, protože jak říká její ředitel otec Ryška,  
TV Noe bude taková, jakou ji budou chtít mít její diváci! 

- vn – 
PS: Ti, kdo se zúčastnili jistě zaregistrovali, že TV NOE vysílala 
v přímém přenosu slavnostní mši k 80. výročí příchodu 
salesiánů do Fryštáku 28.9. 2007 i odhalení busty „staříčka“ 
P.Ignáce Stuchlého. 
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OHLÉDNUTÍ ZA FESTIVALEM POD VĚŽÍ 
„… Ty stále čakáš, novú nádej  
nám dáš, ty odnímaš hriech,  
v tichu modlitba znie.“  
Richard Čanaky a skupina FBI  
sotva dohráli a už je přerušil  
nadšený potlesk. Opět se ukázalo, 
jak čas rychle utíká.  
Odpoledne jsme přijeli a už je konec.  
Ale jak to vlastně vypadalo od začátku?  
Pěšky jsme vyšli na Jižní Svahy a už zdálky jsme slyšeli hudbu. 
Došli jsme až k pódiu s nápisem Festival pod věží (pro neznalé 
hudební festival na němž vystupují křesťanské skupiny, koná 
se ve Zlíně u kostela na Jižních Svazích). Tak jsme tu zase. A 
co nás čekalo? Plno kapel z České i Slovenské republiky.  
Hrál se jazz, rock,… Celá akce však ještě večer neskončila. 
Následující den „hostovaly“ kapely v kostelech ve Zlíně, 
v Malenovicích, a dokonce i ve Fryštáku.  
Jistě si vzpomínáte na Boží šramot  
(či Boží pecku? ;-)), kapelu ze  
Slovenska, která hrála u nás.  
Zpěv a hlavně také doprovod  
– saxofon, trubka, klavír – co dodat?  
Byla to opravdu pecka ☺. 

 
 - nos -  

  VYUČOVÁNÍ  NÁBOŽENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 
1.  třída    pondělí  11:15 – 12:00  ve škole 

2.  třída    pondělí  12:05 – 12:50  ve škole 

3.  třída    středa  12:20 – 13:05  ve škole 

4.  třída    středa  12:05 – 12:50  ve škole 

5.  třída    pátek  12:20 – 13:05  na faře 

6.  třída    čtvrtek  13:30 – 14:15  na faře 

7., 8., 9. třída  středa  13:30 – 14:15  na faře    
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MLADÍ KŘESŤANŠTÍ DEMOKRATÉ SLAVÍ 10 LET. ZNÁTE JE ? 
Setkávání mládeže, a konkrétně v tomto případě  
setkávání animátorů, mají různé náplně a můžete  
na nich poznat mnoho nového a dobrého. Já jsem  
se skrz jedno takové dostala k Mladým křesťanským  
demokratům (MKD). Pokud bychom chtěli použít  
definici, tak jsou Mladí křesťanští demokraté nezávislou mládežnickou 
organizací konzervativně smýšlejících mladých lidí, která v podobě 
občanského sdružení existuje od roku 1997. Členy MKD, v současné 
době jich je přes 700, jsou zejména studenti středních a vysokých 
škol, ale i mnoho mladých lidí nejrůznějších profesí, a to ve věku 15-
35 let. Hlavním cílem organizace je obhajoba a prosazování 
křesťanských a konzervativních hodnot ve společnosti a v politickém 
životě. Proto se snaží mladým lidem zprostředkovávat křesťansko-
demokratický a konzervativní pohled na politiku a společnost a 
poskytnout jim možnost dále jej rozvíjet. Tolik k obecným 
informacím, které si v rozšířené podobě můžete přečíst i na 
internetových stránkách. Snad důležitější je ale pohled osobní. 
     Od té doby, co jsem členkou MKD, jsem měla možnost poznat 
spoustu nových věcí; a to jak z oblasti politiky, tak společenského 
života. Někdo říká, že mládežnické (politické) organizace jsou jakousi 
hrou na velkou politiku. Je na tom kus pravdy, pokud ovšem neberete 
slovo hra v hanlivém významu a nemyslíte si, že je to zbytečná ztráta 
času. Naopak. Díky MKD se může mladý člověk dostat do společnosti 
svých vrstevníků a naučit se s nimi jednat na jakési úrovni. Díky 
probíraným tématům má rovněž možnost naučit se obhajovat své 
názory před druhými; zvlášť v dnešní době velmi důležitá dovednost. 
Proto v žádném případě neplatí, že členy MKD jsou pouze budoucí 
politici. (Vždyť už Karel Čapek psal o tom, že je omyl omezovat 
pojem politika pouze na samotnou politickou angažovanost ve 
státních sférách. Politika je totiž veškeré naše působení ve veřejném 
životě. Politikou v pravém slova smyslu je tedy i např. práce 
krejčího). A jak se vlastně Mladí křesťanští demokraté setkávají? 
     Těžiště činnosti spočívá ve vzdělávacích akcích a také aktivní 
účasti na politickém životě (myšleno především v politice regionální). 
Během roku se tak pořádá spousta vzdělávacích i zábavných akcí, 
kterých se pravidelně účastní členové z celé ČR.  
Vyvrcholení jednoho roku pak vždy znamená Celostátní sjezd, který 
asi nejvíce připomíná onu vysokou politiku.  
     Pro mě osobně je členství v organizaci Mladí křesťanští demokraté 
velkým přínosem a totéž bych přála také dalším mladým lidem.  
Pokud se chcete o MKD dozvědět více informací, určitě se podívejte 
na stránky: www.mladikd.cz.                                        – LiGo - 
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FOTOSERIÁL Z DĚJIN FARNOSTI 
Dnes se vracíme k oslavám 80. let od příchodu salesiánů do Fryštáku. 
Nabízíme několik fotografií ze života salesiánského ústavu za starých 
časů.   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
  Rozcvička na dvoře ústavu       Kluci na dvoře dnešního DISu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Staříček (1947)                         … a jeho kluci 
   P O Z V Á N K A   N A   K O N C E R T  
 

Římskokatolická farnost Štípa za podpory z 
Kulturního fondu města Zlína Vás srdečně 
zve na 3. koncert z cyklu "Kouzlo varhan".  
Poutní chrám Narozenní Panny Marie ve 
Štípě, neděle 14. října 2007, 17:30 hod. 
Na varhany hraje Petr Rajnoha 
Na programu jsou skladby děl: J. S. Bacha, 
Roberta Schumanna, Josefa Kličky 
a Bohuslava Martinů. 
Po koncertě bude možnost prohlídky kůru  
a zdejších ( nedávno opravených) varhan. 
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                                                                         Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 
KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (1. ČÁST) 
 
Milí čtenáři, 
od dnešního čísla začínáme novou část  
seriálu Z dějin naší farnosti, která se bude  
věnovat především farářům, ale i kaplanům  
a všem dalším kněžím, kteří ve Fryštáku  
působili. Z dostupné literatury a pramenů  
budeme postupně mapovat osudy těchto  
duchovních, i když je pravdou, že nejcennější  
zdroj informací k tomuto tématu – stará farní pamětní kniha 
z r. 1617 zatím nebyla přeložena a zpracována a je možné, že 
obsahuje další cenné informace, které P. Jan Drábek do svých 
Dějin městečka Fryštáku, ze kterých také čerpám, možná 
nezařadil.  
Ale ať je tomu tak či onak, jedná se bezesporu o velmi 
zajímavou část dějin naší farnosti, takže určitě nebude na 
škodu se jí na stránkách několika dalších čísel Farníčku 
věnovat.  
A protože k dobám, o kterých se zde bude pojednávat, 
neexistují pochopitelně žádné fotografie, souběžně se v této 
rubrice bude objevovat fotoseriál, ve kterém budeme postupně 
uveřejňovat fotografie z farního archívu k různým událostem, 
které se za posledních 100 let ve fryštácké farnosti udály. 

 
*** 

 
Vůbec nejstarším známým farářem ve Fryštáku byl jakýsi  
P. Josef, který zde působil od r. 1538. Jeho příjmení ale není 
známo. Neví se ani, kdo následoval po něm.  
Další farář je známý až z konce 16. stol.  
Byl jim P. Petr Simonides. Tento dříve kroměřížský kaplan 
zde byl farářem ustanoven od 19. června 1590.  
Do Fryštáku jej poslal olomoucký biskup Stanislav II. na žádost 
patrona kostela – lukovského pána Václava Nekeše z Landeka.  

                   
 Pokračování příště   

- vn - 
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OHLÉDNUTÍ ZA FESTIVALEM POD VĚŽÍ 
„… Ty stále čakáš, novú nádej  
nám dáš, ty odnímaš hriech,  
v tichu modlitba znie.“  
Richard Čanaky a skupina FBI  
sotva dohráli a už je přerušil  
nadšený potlesk. Opět se ukázalo, 
jak čas rychle utíká.  
Odpoledne jsme přijeli a už je konec.  
Ale jak to vlastně vypadalo od začátku?  
Pěšky jsme vyšli na Jižní Svahy a už zdálky jsme slyšeli hudbu. 
Došli jsme až k pódiu s nápisem Festival pod věží (pro neznalé 
hudební festival na němž vystupují křesťanské skupiny, koná 
se ve Zlíně u kostela na Jižních Svazích). Tak jsme tu zase. A 
co nás čekalo? Plno kapel z České i Slovenské republiky.  
Hrál se jazz, rock,… Celá akce však ještě večer neskončila. 
Následující den „hostovaly“ kapely v kostelech ve Zlíně, 
v Malenovicích, a dokonce i ve Fryštáku.  
Jistě si vzpomínáte na Boží šramot  
(či Boží pecku? ;-)), kapelu ze  
Slovenska, která hrála u nás.  
Zpěv a hlavně také doprovod  
– saxofon, trubka, klavír – co dodat?  
Byla to opravdu pecka ☺. 

 
 - nos -  

  VYUČOVÁNÍ  NÁBOŽENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 
1.  třída    pondělí  11:15 – 12:00  ve škole 

2.  třída    pondělí  12:05 – 12:50  ve škole 

3.  třída    středa  12:20 – 13:05  ve škole 

4.  třída    středa  12:05 – 12:50  ve škole 

5.  třída    pátek  12:20 – 13:05  na faře 

6.  třída    čtvrtek  13:30 – 14:15  na faře 

7., 8., 9. třída  středa  13:30 – 14:15  na faře    
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MLADÍ KŘESŤANŠTÍ DEMOKRATÉ SLAVÍ 10 LET. ZNÁTE JE ? 
Setkávání mládeže, a konkrétně v tomto případě  
setkávání animátorů, mají různé náplně a můžete  
na nich poznat mnoho nového a dobrého. Já jsem  
se skrz jedno takové dostala k Mladým křesťanským  
demokratům (MKD). Pokud bychom chtěli použít  
definici, tak jsou Mladí křesťanští demokraté nezávislou mládežnickou 
organizací konzervativně smýšlejících mladých lidí, která v podobě 
občanského sdružení existuje od roku 1997. Členy MKD, v současné 
době jich je přes 700, jsou zejména studenti středních a vysokých 
škol, ale i mnoho mladých lidí nejrůznějších profesí, a to ve věku 15-
35 let. Hlavním cílem organizace je obhajoba a prosazování 
křesťanských a konzervativních hodnot ve společnosti a v politickém 
životě. Proto se snaží mladým lidem zprostředkovávat křesťansko-
demokratický a konzervativní pohled na politiku a společnost a 
poskytnout jim možnost dále jej rozvíjet. Tolik k obecným 
informacím, které si v rozšířené podobě můžete přečíst i na 
internetových stránkách. Snad důležitější je ale pohled osobní. 
     Od té doby, co jsem členkou MKD, jsem měla možnost poznat 
spoustu nových věcí; a to jak z oblasti politiky, tak společenského 
života. Někdo říká, že mládežnické (politické) organizace jsou jakousi 
hrou na velkou politiku. Je na tom kus pravdy, pokud ovšem neberete 
slovo hra v hanlivém významu a nemyslíte si, že je to zbytečná ztráta 
času. Naopak. Díky MKD se může mladý člověk dostat do společnosti 
svých vrstevníků a naučit se s nimi jednat na jakési úrovni. Díky 
probíraným tématům má rovněž možnost naučit se obhajovat své 
názory před druhými; zvlášť v dnešní době velmi důležitá dovednost. 
Proto v žádném případě neplatí, že členy MKD jsou pouze budoucí 
politici. (Vždyť už Karel Čapek psal o tom, že je omyl omezovat 
pojem politika pouze na samotnou politickou angažovanost ve 
státních sférách. Politika je totiž veškeré naše působení ve veřejném 
životě. Politikou v pravém slova smyslu je tedy i např. práce 
krejčího). A jak se vlastně Mladí křesťanští demokraté setkávají? 
     Těžiště činnosti spočívá ve vzdělávacích akcích a také aktivní 
účasti na politickém životě (myšleno především v politice regionální). 
Během roku se tak pořádá spousta vzdělávacích i zábavných akcí, 
kterých se pravidelně účastní členové z celé ČR.  
Vyvrcholení jednoho roku pak vždy znamená Celostátní sjezd, který 
asi nejvíce připomíná onu vysokou politiku.  
     Pro mě osobně je členství v organizaci Mladí křesťanští demokraté 
velkým přínosem a totéž bych přála také dalším mladým lidem.  
Pokud se chcete o MKD dozvědět více informací, určitě se podívejte 
na stránky: www.mladikd.cz.                                        – LiGo - 
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ODHALENÍ BUSTY P. IGNÁCE STUCHLÉHO 
Na upraveném prostranství vedle kostela  
sv.Mikuláše se po skončení mše  
celebrované pražským pomocným  
biskupem, salesiánem (a v minulosti také  
fryštáckým farářem) Karlem Herbstem  
shromáždili salesiáni, jejich spolupracovníci 
a také veřejnost, aby sledovali odhalení  
busty P. Ignáce Stuchlého, kterou vytvořil 
akademický sochař Miroslav Minks  
z Velké nad Veličkou.  
Ještě před slavnostním odhalením pak  
starosta Fryštáku Lubomír Doležel oznámil udělení čestného 
občanství města prvnímu českému salesiánovi. 
         *** 

Poté následoval společný průvod na 
hřbitov a návštěva hrobu. Všechny 
významné okamžiky pátečního dne 
mohli sledovat v přímém televizním 
přenosu diváci satelitní nekomerční 
televize NOE, což je další zajímavé 
salesiánské dílo, které se rozvíjí 
v Ostravě. 

Slavnosti 80. výročí příchodu salesiánů pak ve Fryštáku 
pokračovaly i o víkendu. Nechyběl varhanní koncert v kostele 
v podání varhaníka Jana Gottwalda, zábavný program, 
fotbalový zápas farníci versus salesiáni, projekce filmů a 
dokumentů a také výstavy o historii salesiánů ve Fryštáku a o 
kardinálu Štěpánu Trochtovi, rodáku z Francovy Lhoty, který 
byl další významnou osobností salesiánské historie u nás. 
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                                    TELEVIZE NOE 

V květnu (10.5. 2007) oslavila rok vysílání 
naše první křesťanská televize TV Noe.  
Je dílem o.s. Telepace v Ostravě, které vede 
salesián P. Leoš Ryška. TV Noe je televizí, 
která připravuje program pro povzbuzení,  

poučení, ale i dobrou zábavu i odpočinek a protože se jedná o 
televizi křesťanskou, nechybí zde pochopitelně ani spousta 
programů s křesťanskou tématikou, nedělní mše sv., přenosy 
z Vatikánu, apoštolských cest Svatého otce atd. Televize 
intenzivně spolupracuje s Radiem Proglas a vysílá také program 
slovenské křesťanské televize LUX. TV Noe průběžně rozšiřuje 
svá pracoviště – už má studia nejen v Ostravě, ale i v Brně, 
v Praze a v dohledné době se bude zařizovat studio i ve Zlíně. 
Náklady na vysílání jsou ale vysoké – asi 2 000 000 Kč měsíčně 
(především je velmi drahé satelitní vysílání). Proto je realizační 
tým televizi velmi vděčný za jakoukoliv formu podpory – 
modlitbu, sponzorský dar, členství v klubu přátel TV Noe (tato 
podpora je ještě lepší než jednorázové dary – přispívá se málo, 
ale pravidelně), ale také za nabídku spolupráce od lidí, kteří 
mají schopnosti pro práci v mediích (po těchto lidech je zde 
stále poptávka). Pokud ještě TV Noe doma nemáte, tak u nás 
v podstatě existují dvě možnosti, jejího příjmu – buď tato 
televize vysílá přes internet (na www.tvnoe.cz) nebo 
prostřednictvím satelitu – cena zařízení pro příjem ze satelitu 
(anténa a malá krabička pro příjem signálu, která se napojí na 
televizi) se dnes pohybuje kolem 2000 Kč (nicméně 
v budoucnu tato cena půjde ještě dolů). Zařízení se dá sehnat 
např. i přes Radio Proglas, které má zvýhodněné smlouvy 
s některými prodejci satelitních přijímačů (kdo bude chtít, 
můžeme mu dát kontakt). Myslím si, že je dobré, abychom tuto 
televizi podporovali, protože jak říká její ředitel otec Ryška,  
TV Noe bude taková, jakou ji budou chtít mít její diváci! 

- vn – 
PS: Ti, kdo se zúčastnili jistě zaregistrovali, že TV NOE vysílala 
v přímém přenosu slavnostní mši k 80. výročí příchodu 
salesiánů do Fryštáku 28.9. 2007 i odhalení busty „staříčka“ 
P.Ignáce Stuchlého. 
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                                                                                  V BOŽÍ BLÍZKOSTI 
Otec biskup Karel Herbst nabízí 100 krátkých laskavých 
zamyšlení nad nejrůznějšími skutečnostmi lidského života, a to 
jak toho běžného, tak i duchovního. 
Vychází přitom z biblických příběhů  
a z jednání biblických postav i samého Boha. 
V jednotlivých kapitolách knížky najdeme  
ctnosti i nectnosti, činy Boží i činy lidí a  
nejrůznější témata…. 
Knížka jejíž cena je baťovských 99 korun  
by neměla chybět v žádné knihovně. 
Můžete se k ní často vracet a přemýšlet s naším otcem Kájou 
nad svým duchovním životem. 
My vám přinášíme malý závdavek – úvodní kapitolu podle které 
byla nazvána celá kniha. 
Všichni žijeme v Boží blízkosti.  
Rozdíl je, že to někteří berou na vědomí a reagují, jiní se tím 
neobtěžují zdržovat.  
Bible líčí příběhy mnoha lidí, kteří se dostali do kontaktu s 
Bohem.  
Buď ho hledali a nacházeli, nebo je sám vyhledal a zadal jim 
úkol. Jiní Boha odmítli, soudili a na kříž přibili.  
S některými se ztotožníme, jiným bychom se podobat nechtěli.  
Víme, že Bible je kniha života. Boží slovo je duchovním 
pokrmem, zdrojem poznání i naším požehnáním. Je ale knihou 
života i jinak - představuje nám obyčejné lidi, než zjistíme, že 
někteří z nich byli neobyčejní.  
Náš Pán mimořádným způsobem ocenil hlubokou víru některých 
z nich.  
Je dobré připomínat je, protože při konfrontaci s nimi 
nastavujeme zrcadlo sobě a poznáváme sebe. Bible mluví o Bohu 
a jeho činech, ale také o lidech a je napsána pro lidi. Na cestě 
spásy nás mnozí předešli, někteří z nich nám dali dobrý příklad. 
Moudrý člověk se prý poučí z chyb těch druhých, méně moudrý 
bohužel ani z vlastních ne.  
Proto musíme především vnímat Pána Ježíše a jeho činy a učit se 
od něho.  
Být v jeho blízkosti je zdrojem požehnání. 
        Karel Herbst 
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                 OSLAVY 80. VÝROČÍ PŘÍCHODU SALESIÁNŮ DO FRYŠTÁKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U oltáře je Mons. Karel Herbst         Hosté z města a kraje 
  
Vybráno z článku novináře Petra Cekoty, který vyšel 
v regionálním tisku Týdeník Zlínska v úterý 2.10. 2007 
 
Velké množství lidí zblízka i zdaleka přijelo v pátek 28. září 
2007 do Fryštáku. A nebylo to kvůli svatému Václavu, jak by se 
mohlo zdát, ale kvůli zdejšímu nenápadnému faráři Ignáci 
Stuchlému, kterému díky jeho šedinám místní ve své době 
neříkali jinak než „Staříček“. Tento nenápadný  kněz byl prvním 
Čechem, který u nás začal po vzoru italského zakladatele Dona 
Boska systematicky pomáhat mládeži a položil základy 
salesiánského díla. 
Salesiáni z celé republiky, kteří se ve fryštáckém kostele sešli 
spojili vděčnost za dobu minulou i se všemi jejími útrapami 
s tím, co nová doba dnes očekává a co rovněž není bez 
překážek. Systém výchovné práce připomněl při mši svaté 
v homilii člen generální rady salesiánů P. Václav Klement. 
Salesiáni dnes působí ve 130 zemích a dokladem 
životaschopnosti salesiánského díla je neustálé rozrůstání do 
misijních oblastí, především Asie, do zemí jako Indie, Vietnam, 
Čína. Další oblastí je systém dobrovolnické práce, volontariát  
v různých zemích, hlavně v Africe. A v neposlední řadě také 
systém středisek mládeže u nás, která pracují především ve 
velkých městech metodou sociální prevence, předcházení 
negativním vlivům. Na tento rozměr upozornili také zástupci 
města v čele se starostou Lubomírem Doleželem a Zlínského 
kraje v čele se zástupcem hejtmana Vojtěchem Jurčíkem.  
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D U C H O V N Í   S L O V O  
Drazí farníci, měsíc září uplynul jako  
voda a je tady začátek října a s ním i  
nové vydání Farníčku. Když píši toto  
úvodní slovo, ještě nevím, co všechno  
v něm bude. Předpokládám, že mnoho  
místa zabere oslava 80. výročí příchodu  
salesiánů do Fryštáku. Ten se stal kolébkou působení salesiánů a 
salesiánek v Čechách a na Moravě. Velice děkuji všem, kteří se 
zasloužili o průběh těchto oslav. Bylo to opravdu náročné a bez 
zástupu Vás by se průběh oslav tak nezdařil. Velice se mně líbila farní 
oslava v neděli, kterou také připravovalo mnoho dobrovolníků. Ještě 
jednou děkuji všem a Pán Bůh vám to odplať svým požehnáním. 
Rozběhlo se také „vyučování“ náboženství. Proč dávám slovo 
vyučování do úvozovek?  To proto, že nemá jít v první řadě o učení, 
neřku-li o biflování. Ale o předávání víry v našeho Pána. Všem 
katechetkám, které si ve svém nabitém programu  nacházejí čas 
nejen na své, ale i na další děti, patří upřímný dík.  Říjen je 
růžencový měsíc. Je škoda, když v 17.45 je v kostele prázdno a mně 
je líto pí. Urbáškové, když se marně rozhlíží, aby jí někdo v modlitbě 
odpovídal. Co kdyby si různá společenství dohodla, že se, 
samozřejmě podle svých možností, budou jeden večer v týdnu či 
v měsíci zúčastňovat společné farní modlitby růžence před mší sv.? 
Ať vám, vašim rodinám, vašemu dobrému snažení žehná dobrý Bůh. 

         otec Mirek 
  CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
DNES O MOUDROSTI 
Jedno z největších umění je umění hospodařit s pravomocí  
            ( Mašinda) 
Nežádej si všechno co vidíš, nevěř všemu co slyšíš, 
Neříkej všechno co víš, nedělej všechno co umíš  
a budeš moudrý      ( Komenský) 
Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš  

( Montaigne) 
Člověk nezmoudří dokud o to sám neusiluje ( Seneca) 
Mnoho lidí odmítá dobré myšlenky jen proto,  
že nejsou od nich             ( Bunuel) 
Moudřejší prý ustoupí – možná proto hlupáci tak rychle 
postupují               ( Lec) 

PŘÍŠTĚ O ŽIVOTĚ 
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  1.10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše 
  2.10. Památka sv. andělů strážných 
  4.10. Památka sv. Františka z Assisi 
  7.10. 27. neděle v mezidobí 
14.10. 28. neděle v mezidobí 
15.10. Památka sv. Terezie od Ježíše 
17.10. Památka sv. Ignáce z Antiochie 
18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
21.10. 29. neděle v mezidobí 
28.10. 30. neděle v mezidobí 
 
   K L U B  M A M I N E K   F R Y Š T Á K  
 
9. 10. - Přijde mezi nás dětská psycholožka   
Denisa Krčmová a budeme probírat vývojové  
období mezi 1 a 2 rokem - připravte si záludné  
otázky… 
16. 10. - Ubrousková technika - budeme tvořit  
ubrouskové dekorace, pro děti i pro dospělé,  
materiál zajištěn. 
23. 10. - Cvičení a říkanky s dětmi. 
30. 10. - Vycházka do přírody podle počasí,  
nebo výroba dekorací s dýní. 
 
   U P O Z O R N Ě N Í 
 
Rádi bychom Vás upozornili, aby jste kancionály, které jsou 
k dispozici vždy vzadu na stolečku ( u schránky Farníčku) po 
mši svaté znovu vraceli na jejich místo. 
Bohužel často je zapomínáte v jednotlivých lavicích a ti, kteří 
by chtěli při bohoslužbě zpívat je musejí hledat po celém 
kostele.           

        Děkujeme. 
PS: 
Mimo to jsou ještě v sakristii nové zpěvníky, které si můžete 
koupit pro svoji potřebu. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KŘÍŽOVKA  NA  ŘÍJEN 

 
Vodorovně: A. III. díl tajenky, B. jižní plod, římsky 1600, výtvar dramatika, C. 
domněnka, polní míra, římsky 48, latinská spojka, plynný uhlovodík, D. čidlo zraku, 
část těla, měkké kovy, strážci obydlí, izolační lepenka, E. plaz, epopej, rusky“tito“, 
Sarmat, tečka, F. kypřit půdu(slovensky), pobídka, anglicky“dub“, 
velké pole, promoční hala, G. hledět, ospalý člověk, vysoká zvěř. H. II. díl tajenky, 
I. město ve Vojvodině, SPZ Svitav, středoevropský čas (zkr.), značka přetlaku, had 
z Knihy džunglí 
Svisle: 1. úmluva, 2. dechový hudební nástroj, 3. citoslovce ohrazení, mužské 
jméno, 4. česká řeka, slovensky „velbloud“, 5. Semita, SPZ Opavy, tesařův úkon, 
6. první žena, giganty, 7. roční období, druh borovice, 8. jméno spisovatele Zoly, 
hudební dílo, 9. I. díl tajenky, zesílený zápor, 10. římsky 656, kosodřevina,  
11. vůdčí myšlenka, jméno herečky Vránové, 12. horníkovo pracoviště, tleskat, 13. 
na to místo, polská řeka, belgické lázně, 14. německy“můj“, druh lihoviny, 15. 
město v Čadu, druh oblečení, 16. ženské jméno, 17. fond (majetková hodnota ) 
Nápověda: Ati, Oak, Spa                 

 Připravil František Záloha       
Tajenka z minula: … školní výlety 
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