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VŠEM ČTENÁŘŮM PŘEJEME
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ
A BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
PO CELÝ ROK 2008

foto: J. Horák
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Milí farníci,
často bychom rádi viděli do budoucnosti.
Ptáme se: „Jaký asi bude tento nový rok?
A kde budu za pět nebo deset let od této
chvíle?“ Na tyto otázky neexistují odpovědi.
Většinou máme jasno, co musíme udělat tento
nebo příští den. Umění života spočívá, i když
je to někdy velmi těžké, v tom přijmout s
důvěrou, co právě vidíme (prožíváme), bez stížností na to, co nám
zůstává skryto. Když budeme schopni učinit bezprostřední krok
s důvěrou, pak budeme mít dostatek světla i pro krok následující.
O naši pozornost usiluje mnoho hlasů. Je to hlas, který nás vyzývá:
„Dokaž, že jsi dobrý.“ Jiný zas: „Měl by ses stydět.“ Další hlas říká:
„Nikdo o tebe nestojí.“ A také je hlas říkající: „Budeš úspěšný,
oblíbený a vlivný.“ Pod těmito často hlučnými hlasy je tichý hlas,
sotva slyšitelný: „Ty jsi můj milovaný (má milovaná), na tobě spočívá
má milost. A to je ten hlas, který potřebujeme slyšet nejvíce. Uslyšet
jej však znamená značné úsilí, je třeba samoty, ticha a velké ochoty
naslouchat. Uvědomovat si, že Bůh vyslovuje tuto větu vůči každému
z nás, že ji vyslovuje každý den a hodinu, každý okamžik, znamená
být v blízkosti Boží, kráčet s Ním, modlit se a naslouchat Duchu
Svatému. Je to přátelství s Bohem.
Díky našemu přátelství s Bohem a mezi sebou navzájem se
v uplynulém roce mnoho podařilo, ať už je to vidět, či ve vztazích
mezi námi. Jakmile si ovšem přestaneme důvěřovat a začne mít
navrch podezírání a nedůvěra, nemůžeme počítat s Božím
požehnáním. Díky Vašim modlitbám, ochotě přiložit ruku k dílu i díky
Vašim finančním příspěvkům se ledacos podařilo a i dále zdaří. Bůh
chce mít krásnou fryštáckou farnost. Jejím největším bohatstvím jsou
milující a věřící lidé.
Přeji Vám všem požehnaný rok 2008.
otec Mirek
DALŠÍ CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA

DNES O ŠTĚSTÍ…
Kapka štěstí nad bečku moudrosti … české
Se štěstím je to jako s brýlemi, často je marně hledáme a ony nám
sedí na nose… německé
Očekávání štěstí je motorem života… Makarenko
Štěstí hladí, ale často i zradí… slovenské
Štěstí přejeme fůry, ale rozdáváme ho po špetkách…
Štěstí je vždy tam, kde ho člověk vidí… Sienkiewicz

PŘÍŠTĚ O MUŽÍCH…
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ŽIVÝ BETLÉM ( PODRUHÉ )
Také letos na Hod Boží se ve Fryštáku slavily Vánoce trochu jinak.
Už podruhé skupinka farníků a jejich dětí uspořádala „Živý Betlém“.
Akci, která loni (vlastně už předloni) slavila takový úspěch jsme se
totiž rozhodli zopakovat. Krátce před Štědrým dnem vyrostla znovu
na náměstí před radnicí Betlémská stáj ve které proběhl zázrak
zrození Ježíše Krista. Mezi vším tím předvánočním shonem působila
až nepatřičně a mysticky. Nicméně mnohým procházejícím možná
právě tento symbol Vánoc připomenul pravou podstatu nejkrásnějších
svátků roku. Někteří si totiž při pohledu na Betlém uvědomili, že
opravdovou radost získáváme jen tehdy, když obdarováváme a ne
přijímáme. Bylo rozhodnuto, že výtěžek půjde na pomoc dětem
trpícím tzv. domácím násilím (což je opravdový „fenomén dneška“ –
rodiče, kteří by své děti měli chránit a pomáhat jim - je sami týrají a
ubližují…).I tentokrát jste měli svá srdce štědrá a doširoka otevřená –
letos se dokonce podařilo překonat loňský výtěžek a potřebným
dětem tentokrát poputuje bezmála 20 tisíc korun.
Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli nejenom na této
potřebné akci, ale také těm, kteří přispěli na dobrou věc.
- pn PS: Velké díky patří i paní Syptákové za šití obleků pro děti, které zpívaly a paní
Haderkové za výrobu dárkových srdíček.
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FRYŠTÁCKÁ FARNOST V ROCE 2007

… nové osvětlení našeho kostela
vytvořilo na obloze úžasné obrazy
foto Jiří Horák
Milí čtenáři Farníčku
Bývá dobrým zvykem na konci kalendářního roku informovat farníky
o tom, jak proběhl ten uplynulý a přinést i trochu statistiky.
Tedy jak je na tom naše farnost se křty, sňatky nebo úmrtími, kolik
dětí navštěvuje náboženství a kolik jich přistoupilo poprvé ke
svatému přijímání.
V neposlední řadě je potřeba zúčtovat – finančně, jak na tom jsme
( tedy stav finanční rezervy ).
Ti z Vás, kteří byli na Silvestra v kostele se některá čísla dozvěděli
přímo z úst otce Mirka při jeho promluvě.
Pro vás ostatní jsme těch několik čísel shrnuli do krátké statistiky a
její výsledek si můžete přečíst…
A také se zamyslet nad tím, jaký ten rok 2007 vlastně byl ?
A bude ten právě začínající lepší ?

Rok 2007 v číslech…
Křty
Sňatky
Pohřby
1. sv. přijímání
Děti v náboženství
Příjmy
Vydání
Zůstatek

78
7
31
16
81
578 255,- Kč
426 113,- Kč
152 142,- Kč
nově vzniklé náměstíčko

FARNÍČEK
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SILVESTR V DISU

Už řadu let slaví fryštácké Spolčo společně s několika kamarády
z různých koutů Moravy a Čech v DISu Silvestra.
Našim hlavním organizátorem a patronem celé akce je ( i když
vždycky říká, že je tento Silvestr poslední ) náš milý otec František.
Sešli jsme se v DISu už 29. prosince a měli jsme tady vydržet až do
1. ledna. Celá akce probíhala formou hry – jako souboj dvou stran o
vítězství ve volbách.
Každá strana nám prezentovala svůj program a my svými hlasy jsme
si zvolili jednu z nich.
Zástupci poražených se však s prohrou nesmířili, provedli vojenský
převrat ( neboli puč ) a celá akce pokračovala na Silvestra únosem
předsedkyně vítězné strany.
My jsme ji ale společnými silami a plněním různých úkolů osvobodili.
Nepřátelské vojáky jsme venku přemohli pořádně je vymáchali ve
sněhu a těšili se z vítězství.
Návratem do DISu nám začala pravá silvestrovská show – parádní
diskotéka, krásný ohňostroj, spousta legrace a tanec až do rána.
Na Nový rok jsme ukončili celou vydařenou akci - mší svatou.
Všichni zúčastnění se shodli, že tato akce byla opravdu výborná.
Chtěla bych za nás všechny poděkovat organizátorům, kteří hry a
celou akci připravili.
Bylo to prostě super a Františkovi vzkazujeme, že se na Silvestra
2008 v DISu zase rádi sejdeme.
- Lucie Nášelová -
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Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI – FOTOSERIÁL
Dnes uveřejňujeme několik dalších archivních fotografií.
Můžete na nich porovnat co a jak se za tu spoustu let změnilo v okolí
kostela….i uvnitř našeho chrámu….
- pn -

fara a Dis ( 30. léta )

interiér kostela 1953

v roce 2006

a o 50. let později

rok 1930 (?)… ulice P. I. Stuchého… rok 2005

FARNÍČEK 01/08

-7-

Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI
KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (4. ČÁST)
Posledním farářem, který podle dochovaných záznamů
působil ve Fryštáku v 16. stol., byl, jak jsme se
v minulém čísle Farníčku zmínili, P. Martin Matheides.
Další zmínka o faráři ve Fryštáku pochází z dubna r.
1602, kdy olomoucký biskup kardinál František
z Dietrichštejna poslal místnímu majiteli panství
Václavu Nekešovi z Landeka 2 kněze – P. Vavřince
Golze (či Bolze) a P. Řehoře Halfara (podle jména
oba pravděpodobně pocházeli ze sv. Moravy či ze
Slezska), mezi kterými si měl Nekeš zřejmě vybrat jednoho, který bude
ustanoven farářem ve Fryštáku. K oběma kněžím se dochovaly 2 různé
doporučující listiny od Dietrichštejna, shodně datované 24. dubna 1602,
přičemž P. Halfara kardinál v listu chválí: „Nemám pochybnosti, abyste s ním
spokojeni býti neměli.“ Pro kterého z těchto 2 kněží se Václav Nekeš rozhodl,
není ale známo. 20. května 1613 byl dosazen na faru po rezignaci
předchůdce, jehož jméno neznáme, P. Václav Mužík. Dalším zmiňovaným
farářem je jakýsi P. Jiřík, který zde působil do r. 1617, není ale známé
přesné datum dosazení tohoto faráře. 19. dubna 1617 lukovský úředník
Bedřich Hišvic (či Čišvic) z Borové žádal kardinála, aby dosadil do Fryštáku
P. Adama Zvolenského.
***
Další informace o místním faráři pocházejí z r. 1625, kdy se ve Fryštáku
konala generální vizitace (28. prosince). Zdejším farářem byl právě P. Mojžíš
Žemlička (Zemelka). Než se stal knězem, působil 7 měsíců jako kacířský
(protestantský) kazatel, poté byl obrácen jakýmsi jezuitou. Vysvěcen na
kněze byl údajně někde v Uhrách.
Vizitace nehodnotila tohoto faráře zrovna nejpříznivěji: Údajně neměl příliš
dobré vzdělání (studoval pouze gramatiku – 3. třídu latinské mluvnice, a dělal
také hrubé gramatické chyby – casus a limine salutavit), nebyl také příliš
čistotný, spíše lékař než kněz, a vlastnil, aniž by to sám věděl, některé
heretické knihy. Jinak byl ale charakterizován jako prostý, trpělivý, spokojen
ve své chudobě, od katolíků chválen a věřícím lidem oblíben. Dostal ale
přísnou důtku, co se léčení týká.
Církevní poměry, ve kterých se celý region tehdy nacházel, byly ale velmi zlé.
P. Žemlička spravoval proti vůli nekatolické vrchnosti dalších 9 vesnic, v nichž
většina obyvatel byli nekatolíci.
Dávky od vrchnosti byly tak malé, že nemohly zdejšího faráře uživit (jen 6
mazů vína a vědro nekysaného piva týdně za užívání farních polností), a
desátky byly taktéž nepatrné. Fryšták byl několikrát drancován vojsky. Kostel
byl bez mešních potřeb a zvonů, oltáře byly znesvěceny, křtitelnice byla
zlámána a na hřbitově byli pochovávání katolíci s nekatolíky dohromady (v té
době něco nepřípustného).

Pokračování příště
- vn -
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ČERNÝ KRÁL
( PŘÍBĚH OD BRUNA FERRERA )
Tři králové pocházeli z různých koutů
světa. Dva byli bílí a třetí byl černý.
Všichni tři se vydali za hvězdou, ale
jedné noci se jim ztratila.
Marně hleděli na nebe, tu zářivou
hvězdu, která je vedla najít nemohli.
První dva králové, kteří byli bílí, byli
slavní mudrcové a matematici z
Mezopotámie.
Hned proto začali rýsovat čáry a
kruhy do písku.
Počítali a počítali a vycházely jim stále složitější rovnice.
Černému králi řekli, aby se tam nepletl.
Podle nich neměl o opravdové vědě ani zdání.
Černý král si při této nečekané přestávce všiml, že zvířata mají žízeň.
Vzal tedy vědro a vydal se hledat studnu.
Když našel vodu, naplnil vědro a přidržel ho u tlamy prvnímu
velbloudu.
Právě v tom okamžiku si všiml hvězdy…
Zrcadlila se ve vědru a tiše tančila na vodě, kterou velbloud hltavě
polykal.
A tak Tři králové opět našli cestu k Betlému…
***
Bruno Ferrero je autorem velice úspěšných sbírek příběhů pro
každou příležitost.
Jeho knihy vyvolávají otázky týkající se lidského jednání, života a
vzájemných lidských vztahů.
Tyto příběhy jsou určeny čtenářům, kteří rádi čtou krátká vyprávění
podněcující k zamyšlení o životě, vlastnostech a jednání člověka.
V současné době je Bruno Ferrero ředitelem turínského nakladatelství
ElleDiCi.
Sestavil několik souborů příběhů.
U nás se s velkým zájmem setkaly jeho knihy:
* Příběhy pro potěchu duše ( Portál, 1996 )
* Další příběhy pro potěchu duše ( Portál, 1997 )
* Paprsek slunce pro duši ( Portál, 2000 )
* Živá voda pro duši ( Portál, 2001 )
( ze které je i tento krátký příběh )
Knížky je možné si objednat na www.portal.cz
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Už po osmé se v těchto dnech koná
v Česku celonárodní Tříkrálová sbírka a
ani Fryšták nebude výjimkou.
Od pátku do neděle se před našimi dveřmi
objeví tříkráloví koledníci a budou vybírat
peníze pro potřebné. Mnohé z informací jste
se mohli dozvědět z Vánočního mimořádného čísla Farníčku.
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde
sbírka probíhá.
Zhruba desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí.
V roce 2007 do ulic obcí a měst vyšlo 13 438 kolednických skupinek a
výnos sbírky činil 58,729 milionů korun. Také v letošním roce se na
koledu chystá asi 40 tisíc koledníků.
Ve Fryštáku se loni vybralo 80. 046 ,- korun a celkem se na této akci
podílelo 16 skupinek koledníků.
Jak asi dopadneme letos ?
***
Jednou z dalších možností jak přispět je tzv. děkovací letáček, který
můžete najít ve schránce jako poděkování a informaci o využití
předcházející nebo právě probíhající sbírky.
A také upozornění na možnost přispět do sbírky třeba formou SMS.
Její formát je DMS KOLEDA a odesílá se na číslo 87777.
PS: O výsledcích Tříkrálové sbírky 2008 vás budeme informovat
v dalším čísle Farníčku.
- charita -

Tak jsem přežil Vánoce,
už rýmuji zase.
Je mi přitom mnohem líp
nežli sedět v base.

PF 2008

Zima se nám bude krátit,
na jaro se těšíme.
Co nás ale zjara čeká,
to nikdo z nás nevíme.

A tak přejme nejen sobě,
ale také přátelům,
ať všem slouží pevné zdraví
jako ledním medvědům.
František Záloha
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KOSTELY NA SLOVÁCKU I. ( RECENZE )
Není tomu tak dávno co jsme v našem
farním časopise přinášeli seriál o kostelech
na Valašsku a zaměřili jsme se přitom na
naši diecézi – konkrétně vizovický děkanát.
Sešel se rok s rokem a na pultech
knihkupectví se objevil další titul publicisty
Radovana Stoklasy – Kostely na Slovácku I.
Také tentokrát vykonal autor záslužnou
práci a zmapoval několik desítek chrámů,
kostelíků a kaplí v našem blízkém okolí.
Tentokrát svou pozornost zaměřil na region, kde je víra také hodně
živá - svědčí o tom mj. i mnoho nově vybudovaných svatyň.
Čtenáři se tak mohou dozvědět spoustu zajímavých informací o
kostelech a kaplích na Uherskohradišťsku, Veselsku a Ostrožsku,
Uherskobrodsku, Luhačovickém Zálesí a další části Zlínska.
Jak autor uvádí „Církevní stavby nejsou jenom kulturními památkami,
ale vypovídají také o životě našich předků před téměř tisící lety, kdy
mnohé ze současných obcí začaly vznikat.
Zejména v tomto ( slováckém ) regionu se staly nositeli křesťanské
tradice sahající až do období Velkomoravské říše.
Misijní dílo svatých Cyrila a Metoděje tak připomínají nejenom četné
archeologické nálezy, ale také živý odkaz, který je u současných
obyvatel této svérázné oblasti stále živý“.
Pokud jste si koupili knihu Kostely na Valašsku určitě by ani tato
publikace neměla ujít Vaší pozornosti.
Mimo jiné proto, že se jedná o zajímavou literaturu, která by neměla
chybět v žádné rodinné knihově.
Dozvíte se totiž víc o tom, z čeho vyrůstaly naše křesťanské kořeny a
jak si naši předkové dokázali vážit odkazu svých rodičů a obětovali pro
to mnohdy nemalé finanční prostředky, spoustu energie a práce.
Dokážeme to i my ?
Kniha Kostely na Slovácku I. vychází v nakladatelství
Public Art a stojí 160, - korun.

Radovan Stoklasa je novinář, publicista a vydavatel.
Žije v Rožnově pod Radhoštěm a mimo publikační a
vydavateskou činnost se ve svých knihách Kostely na Valašsku,
Kostely na Slovácku I. a II. a Radhošť věnuje mapování
církevních a kulturních památek našeho regionu.
- pn –
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K A L E N D Á R I U M L E D E N 2008
1.1.
2.1.
6.1.
13.1.
17.1.
18.1.
20.1.
24.1.
25.1.
26.1.
27.1.
28.1.
31.1.

Slavnost Panny Marie, Matky Boží
Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského
Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
Křest Páně
Památka sv. Antonína, opata
Památka P. Marie, Matky jednoty křestanů
2. neděle v mezidobí
Památka sv. Františka Saleského
Svátek Obrácení sv. Pavla
Památka sv. Timoteje a Tita
3. neděle v mezidobí
Památka sv. Tomáše Akvinského
Památka sv. Jana Boska

KLUB MAMINEK–LEDEN
8.1.2008 - Rozjezd po Novém roce – říkanky a písničky s dětmi
15.1.2008 - Pochopení chování dítěte – společné zamyšlení
22.1.2008 - Ekologické pleny – možná alternativa
29.1.2008 - Navštíví nás kosmetička
Každé úterý od 16:00 hodin cvičíme v tělocvičně ZŠ se
Sedmikráskem – cvičení pro maminky s malými dětmi
• s sebou přezůvky a pohodlný oděv
• vstup ze školního dvora – kočárky lze umístit dovnitř
Předplatné: 200 Kč / půl roku

DIS PLES
Nezapomeňte…
že 12. ledna se koná první ples letošní sezóny ve Fryštáku.
Už tradičně ji zahajuje Dům Ignáce Stuchlého, který ani tentokrát
neudělá výjimku.
Vstupné je lidové ( 80,- Kč ) a pokud s námi chcete plesat
nezapomeňte si včas zajistit rezervaci.
Začátek je v 19. hodin a jako vždy bude pro všechny připraveno
bohaté občerstvení a chybět nebude ani tombola….
***
Přijďte rádi, všichni vás uvidíme...
Vlastně...
Přijďte všichni, rádi vás uvidíme...
ajajaj... i tombole se s vámi podivíme.

KŘÍŽOVKA

NA NOVÝ ROK

VODOROVNĚ :
A. část střechy, opak záporu, B. předmluva, syn Urana a Gaie,
C. I- díl tajenky, II. díl tajenky, D. muž. jméno, ten i onen, osamocen,
fáze měsíce, E. obušek, část týdne, jméno Janžurové, druh lepenky, F. hraniční
poplatek, německy „paže“, SPZ Olomouce, G. moravské město, magnetofonový
pásek, H. německý zápor, setkání, I. francouzský komik, vzácný strom u
fryštáckého kostela, J. hodnota, část obličeje, plaz, K. psací potřeby, latinsky „
hněv“, bankovní panika, L. hra v kostky, střešní trám, řeka v Rusku, venezuelský
stát, M. III. díl tajenky, IV. díl tajenky, N. pracovat s pluhem, súdánské město,
Edisonovo jméno.
SVISLE :
1. místo stavby lodí, odborný název souhvězdí Páv, 2. části nohou, kořenová
zelenina, 3. věžní hodiny, ženské jméno, 4. proutěná nádoba, Zolův román,
pražská SPZ, 5. Mohamedův zeť, písmeno řecké abecedy, kus ledu,
6. proces zrození, římsky 152, korýš, 7. nástěnný koberec, vejce v esperantu,
8. dělo, muž. jméno, 9. hafani, africký veletok, 10. dojnice, asijský stát,
11. mimo, francouzsky „ umění“, Němec, dom. jméno Anny, 12. slovensky „lež“,
pochod, anglicky „všichni“ , 13. větná spojka, církevní hodnostář, římsky 54,
14. kráva, oplocený pozemek, 15. otisk, tichomořský ostrov, 16. první žena,
pakostnice.
Nápověda: G. Tape, 4. ADT, 11. Art, 15. Nauru
Tajenka z minula … na vánoce staré tradice a nové dárky
připravil František Záloha

