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TI

POMNI ČLOVĚČE, ŽE JSI PRACH,
JAK SIS NIC NEPŘINES NA SVĚT V TO SLZAVÉ ÚDOLÍ
TAK SI NIC NEVEZMEŠ NAZPĚT AŽ SMRT ŽIVOT PŘEBOLÍ
VŽDYŤ JSI ČLOVĚČE ZEM A PRACH…

***
ŽE JSI, ČLOVĚČE, POUHÝ PRACH?
S TĚLEM TI PÁN DUŠI SKLOUBIL, URČIL JI K SVÝM VĚČNÝM HRÁM,
TESAL, SKLENUL JI A HLOUBIL NA DUCHA SVATÉHO CHRÁM.
NEJSI ČLOVĚČE POUHÝ PRACH…
PATRIK KUŽELA - OSVĚTIMSKÝ MUČEDNÍK
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Milí čtenáři Farníčku, letos je doba mezi vánocemi
a postní dobou velmi krátká.
Už 6. února je Popeleční středa, kterou začínáme
čas kajícnosti a obnovy našeho vztahu k Pánu.
Chceme se „duchovně vypracovat“ k tomu,
abychom přijímali kříže své i druhých a navzájem
se podpírali. Někdy se ke kříži druhého dostaneme
„náhodou“ či nechtěně, jako to vidíme u Šimona z
Kyrény. Šel z pole a byl přinucen vojáky pomáhat v nesení kříže
„nějakému odsouzenému“. Nechtělo se mu, ale musel. I nám se
stává, že se setkáváme s utrpením fyzickým či psychickým druhých
„náhodou“. Dostáváme tím ale od Boha poslání a úkol pomáhat
druhému či druhým nést jejich kříž. Je to důležitá služba, kterou
jednou bude potřebovat každý z nás. Velkou službou druhému je
dobře mu poradit, aby nenesl zbytečné či nadbytečné kříže, které si
dokonce dotyčný vyrobil a na záda vložil sám a umožnit mu tak žít
svobodněji. Jsou však i utrpení a bolesti, kterých se nezbavíme.
Doba postní je dobou, kdy si musíme plnit své denní povinnosti a
úkoly v práci i v rodině, ale je také důležitou výzvou: roste, stagnuje,
či dokonce mizí s ní můj vztah k Bohu a k církvi? Mám pozitivní vztah
k druhým lidem? Anebo je o mně známo, že jsem nevrlý a nerudný
člověk, kterému je lepší se obloukem vyhnout?
Střetům s druhými se nelze vyhnout. Ani s Bohem ne. Důležitost
postní doby spočívá v tomto: přijmout Boží pravdy o Něm, druhých i
sobě. ON je PRAVDA, my ostatní Pravdu objevujeme, k ní se blížíme a
to tak, že jsme poddajní Duchu Božímu; činíme tak tehdy, když
v modlitbě uznáváme Boha za svého otce, stavíme se tak do role
Božích dětí a nabízíme své síly službě Bohu, církvi, lidem.
Děkuji všem, kteří nám knězům pomáhají pomocí, radou či modlitbou
a všem pro postní dobu žehnám.
otec Mirek
DALŠÍ CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA

DNES O MUŽÍCH…
Kdo řádný muž, ten křivdy páchat neumí…
Syrus Publ.
Muži jsou důvod, proč se ženy nemají rády…
La Bruyeré
Ideální muž se neopíjí, nekouří, nehádá se …a neexistuje anglické
Muži inspirují svým postavením, ženy postavou…
Pravý muž se může zamilovat jako blázen, ale nikdy jako hňup…
Rochefoulcauld
Mužům sluší spíše zanedbaný zevnějšek, než zbytečná fintivost…
PŘÍŠTĚ O ŹENÁCH…
Ovidius
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SALESIÁNI OPĚT VE FRYŠTÁKU
Před 15 lety (po jmenování provinciálů Benno Beneše a Ernesta
Macáka) začala pravidelná týdenní formační setkávání českých a
slovenských ředitelů salesiánských komunit a členů provinciálních rad.
To letošní proběhlo ve dnech 14. -18. ledna u nás ve Fryštáku.
Součástí tohoto setkání byla také mše svatá ve čtvrtek 17. ledna.
Při bohoslužbě v kostele sv. Mikuláše si všichni připomenuli přesně 55
let od smrti Božího služebníka Ignáce Stuchlého, který byl nejen prvním
českým salesiánem, ale také prvním inspektorem (tak se dříve nazýval
provinciál) nejdříve společné československé provincie (1935), později
samostatné české (1939).
Homilii na téma „ Staříček Stuchlý „ přednesl současný slovenský
provinciál Štefan Turanský.

Ve Fryštáku zasedal také slovensko - český tým SDB a FMA pro oblast
sociální komunikace, který připravuje kursy formace pro salesiánskou
rodinu, ale také řeší, jak mladým lidem pomoci v používání médií.
Zástupci Bosco Media Centra ze brněských Žabovřesk Majka Kučerová
a Pavel Liškutín při této příležitosti předali nové DVD s filmem
Don Bosco provinciálu Františku Blahovi.

Česky dabovaný film Don Bosco už je k dispozici na 2 DVD ve
všech salesiánských střediscích a farnostech nebo přímo v
Bosco Media Centru v Žabovřeskách za 250 Kč.
- pn -
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POPELEC ZNAMENÁ OBRÁCENÍ
Kořeny Popeleční středy sahají do starověké praxe pokání.
Původně svátost smíření neprobíhala dnešním způsobem, ale doznala
posunu.
Od veřejného k soukromému slavení, od jednoho neopakovatelného
smíření k častému přijímání pro posilu, od usmíření skrze přísné a
dlouhé pokání konané ještě před rozhřešením k zadostiučinění
následujícímu až po odpuštění.
Udílení popelce pochází z veřejně slavené svátosti pokání, které
předcházelo dobu kajícnosti než došlo na Zelený čtvrtek ráno ke
smíření.
Časem se toto gesto rozšířilo na všechny věřící, a zachovala ho i
nedávná liturgická reforma.
Zavedení „popeleční středy“ se datuje někdy do 6.-7. století, kdy byl
začátek postního období přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na
předcházející středu, aby se z postní doby vyčlenily jednotlivé neděle,
které nejsou chápány jako postní den.
Popel je tak vnějším výrazem člověka, který se kaje ze svého
špatného jednání a rozhoduje se podstoupit cestu návratu k Bohu.
Zvlášť známý je biblický popis obrácení obyvatel Ninive po Jonášově
kázání „Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého
trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do
popela „.
Liturgie jednoduchým, ale strhujícím způsobem uvádí dvojí význam
při samotném udílení: Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš a
Čiňte pokání a věřte evangeliu.
Popeleční středa ( letos už 6. února ) je v katolické církvi dnem
přísného postu od masa a příp. dalšího půstu „újmy“ – tedy úplného
nasycení tento den.
Odříct si však můžeme i další věci ( televizi, zábavu….apod.)
ze stránek : www.vira.cz

CHCETE POMOCI ?
FRYŠTÁCKÁ FARNOST HLEDÁ DALŠÍ OCHOTNÉ MUŽE NEBO ŽENY,
KTEŘÍ BY RÁDI VYPOMOHLI PŘI KOSTELNICKÉ SLUŽBĚ.
DLOUHODOBĚ JI ZATÍM VYKONÁVÁ POUZE PAN LUDVÍK KOŠÁK.
HLEDÁME SPOLEHLIVÉHO ČLOVĚKA, KTERÝ BUDE K DISPOZICI
NEJENOM O NEDĚLÍCH A SVÁTCÍCH, ALE I VE VŠEDNÍ DNY, PŘI
POHŘBECH A ČÁSTEČNĚ SE ORIENTUJE V LITURGII .
V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE OBRAŤTE PŘÍMO NA OTCE MIRKA, KTERÝ
S VÁMI PROBERE DALŠÍ PODROBNOSTI A DŮLEŽITÉ INFORMACE…
VĚŘÍME, ŽE SE VE FRYŠTÁKU
NAJDOU LIDÉ OCHOTNÍ KE SLUBĚ BOŽÍ

FARNÍČEK
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DIS POZVÁNKA ( MEXIKO )
Před rokem jsem měl možnost strávit
tři týdny v Mexiku. Akci zařizoval pastor,
který zde měl díky svému předchozímu
působení mnoho přátel.
Ti se nás ujali a tak jsme měli možnost
poznat život movitějších i těch chudších
Mexičanů.
Navštívili jsme hlavní město Mexiko City, mayské a aztécké
památky, poprvé jsem se koupal v oceánu a vystoupil jsem na
pětitisícovku...
V pátek 8. února v 19 hod Vás všechny zvu do DISu na
promítání a povídání o Mexiku.
Pavel Kosmák

OHLÉDNUTÍ ZA DIS PLESEM
Několika fotografiemi se ještě vracíme
k letošnímu Dis plesu. O tom, že se vydařil není
pochyb – k tanci a poslechu tentokrát hrály
místo Larga oblíbené Mirečkovy Sekeráše.

Připraveno bylo už tradičně bohaté občerstvení, předtančení a
nechyběla ani tombola. Prostě kdo nepřišel má smůlu…
- pn -
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Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI – FOTOSERIÁL
Dnes představujeme fotografie zadní části kostela z 80. let.
Prostor kolem obrazu Dona Bosca byl umělecky vyzdoben v r. 1987
k 80. výročí jeho úmrtí.
Na dalších fotografiích je pak původní podoba místa s Pietou v
levé části kostela pod kůrem a její současná podoba

– vn -

původní prostory…

po nové výzdobě z roku 1987

stará Pieta…
a její současná podoba
Pokud máte doma nějaké historické fotografie kostela nebo jeho okolí
a mohli by jste nám je zapůjčit k jejich okopírování a případnému
otisknutí ve Farníčku budeme Vám vděční.
Kontaktovat můžete buď Víťu Němce nebo Pavla Nášela.
Zapůjčené fotografie Vám v pořádku vrátíme…
Děkujeme.

FARNÍČEK 02/08
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Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI
KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (5. ČÁST)

Po P. Žemličkovi, který kolem r. 1630 z Fryštáku
odešel do Bystřice pod Hostýnem, se zdejším
farářem podle staré farní kroniky stal kněz
šlechtického původu P. Jeroným Hlaváč
z Wogenetz. Ten byl farářem ve Fryštáku, Zlíně a
v Břeclavi ( je zvláštní, že by jeden farář
obhospodařoval tak vzdálené farnosti, proto je
možné, že se zde jedná o chybnou citaci názvu
obce ze staré farní kroniky).
Tento kněz si své působení ve Fryštáku příliš nepochvaloval, protože
zde byl vykraden a to dokonce několikrát.
Do farní kroniky totiž napsal: Před zběří loupežnickou měl jsem mnoho
peněz jak od zlata, tak i od stříbra na široké minci v zemi zakopané.
Z těchto peněz bylo mi 42 dukátů od myší (podivných myší!) rozvlečeno
a nebyly nalezeny.
Jestliže by kdy v komnatě nebo v kruchtě byly nalezeny, nechť jsou na
záduší obráceny.
To přijímám ku svému dobrému svědomí, že jsem o takovou sumu
peněz nešťastně přišel - je zřejmé, že se ukradené peníze už nenašly.
***
Pátera Hlaváče neměli údajně zdejší farníci pro jeho nelaskavé a hrubé
chování v lásce a v noci jej proto přepadali a vyrušovali.
On o fryštáckých farnících zase nelichotivě napsal, že jsou národem
ničemným a každý farář, že se má míti před nimi na pozoru a raději co
nejspíše hledět odejíti, nechce li utrpěti škodu.
Je zde ale nutné podotknout, že toto bylo do zdejší farní kroniky
napsáno v době, kdy bylo ve Fryštáku mnoho protestantů.
Do stejné kroniky bylo později jiným pisatelem připsáno toto:
Farář tento Jan (správně Jeroným) Hlaváč utekl z Fryštáku v noci,
obávaje se loupeže a vraždy od těch, jež byl tak nepěkně pochválil.
Pokračování příště
- vn -
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SCHŮZKA EKONOMICKÉ RADY ( 22. 1. 2008 )
Rada ve složení : Otec Mirek, Jenda Košák, Ferda Kočenda a Pavel
Nášel se sešla poprvé v novém roce a hlavním tématem bylo jednání
o důležitých opravách kostela v letošním roce.
Úvodním bodem však byla informace o zakoupení nové kopírky.
Starší zařízení, které slouží k tisku Farníčku je totiž nutné stále
opravovat a částka by se teď znovu pohybovala kolem 5. tisíc korun.
Kopírka Minolta ( kterou jsme ani nekoupili novou) nám slouží více
jak 5 let a její opravy jsou poměrně nákladné – celkem už stály přes
12. tisíc korun.
Vyplatí se tak investovat částku kolem 20. tisíc korun do nákupu nové
kopírky ( na kterou bude mj. i 3 letá záruka ).
Hlavním kritériem je ovšem ekonomika provozu – tonery jsou totiž
hodně drahé a nevydrží dlouho.
Dalším bodem jednání byla informace otce Mirka o hospodaření
v loňském roce.
Původně byl totiž zůstatek na účtu kolem 150. tisíc korun
( podle silvestrovského zúčtování ).
Hned na začátku roku jsme ovšem museli zaplatit tzv. desátek na
potřeby diecéze ( 27. tisíc ) a také jsme odevzdali peníze na charitu
a sbírku na misie.
V současné době je tedy na účtu částka okolo 97. tisíc korun.
Rada také jednala o případné žádosti adresované zastupitelstvu
města Fryštáku, ve které bychom chtěli požádat o úhradu nového
hodinového stroje ve věži našeho kostela.
Jak jistě víte ten starý dosloužil a pokud chceme, aby byly hodiny
funkční je nutná jejich úplná výměna ( s výjimkou ciferníků ).
Odborná firma navrhla rádiem řízený stroj se čtvrthodinovým
odbíjením, který by měl stát asi 115. tisíc korun ( případní sponzoři
ovšem mohou brát tuto informaci jako výzvu k finančnímu pokrytí
této částky ).
Jednalo se také o některých dalších nezbytných opravách – musí se
totiž dokončit nátěry oken započaté v loňském roce a bylo by vhodné
znovu natřít i střechu kostela.
Tady je nutné počítat s částkou kolem 80. tisíc na okna a dalších 150
tisíc bude potřeba na nový nátěr střechy.
Rada se proto rozhodla pokračovat v pravidelných měsíčních sbírkách
na tyto účely a už předem všem dárcům vyslovuje upřímné Pán Bůh
zaplať za jejich podporu.
To však zdaleka není všechno, co bude nutné v dalších letech udělat.
Jistě víte, že už se v kostele částečně podařilo omezit vlhkost – na
jaro bychom proto chtěli uspořádat jednu velkou brigádu.

FARNÍČEK 02/08
-9DOKONČENÍ…
Při té bychom okopali severní stranu kostela do výše zhruba 2 metrů,
aby mohla vnitřní omítka větrat – hodně by to pomohlo i situaci
uvnitř kostela.
Do budoucna bychom totéž provedli i vevnitř a původní omítka by
byla nahrazena tzv. sanační, která lépe dýchá a dovede eliminovat
vlhkost.
Podle předběžných propočtů si budeme muset na tyto opravy
připravit částku nejméně půl milionu korun.
Jak sami vidíte je toho opravdu hodně co je v nejbližší době nezbytné
udělat, ale s pomocí Boží to jistě zvládneme.
PS:
Rádi bychom poděkovali všem ženám, které se pravidelně starají o
úklid v našem kostele a chtěli bychom vyzvat a poprosit i další
( hlavně mladší ), zda by se mohly zapojit do tohoto nelehkého úkolu.
Rozpisy služeb jsou vyvěšeny na nástěnce v předsíni kostela.
- pn -

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
Jak vlastně dopadl letošní osmý ročník ?
Tentokrát koledovalo 13 skupinek a celkem se vybralo více jak
75 tisíc korun.
Jaroslav Jasenský
10.061,Alena Horáková
7. 075,Lubomír Fuksa
4. 006,Martin Němec
5. 032,Jana Skaličková
12. 401,50
Markéta Halaštová
5. 275,50
Helena Němcová
4.257,Vlasta Konečná
2.700,- (Žabárna)
Libor Kučera
4.196,David Ostrčil
4.874,- ( Vítová)
Věra Divilová
2.875,- ( Lukoveček)
Anna Horáčková
4.423,50 ( Lukoveček )
Kateřina Jasenská
8.345,Celkem
75. 432,50 Kč
Poděkování patří koledníkům a vedoucím skupinek, ale i všem lidem
dobrého srdce, kteří na tuto sbírku přispěli.
Děkujeme také všem nemocným a těm, kteří tuto sbírku podpořili
svými modlitbami a oběťmi – srdečné Pán Bůh zaplať všem.
- charita -
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NÁLADOL
Nepochybuji o tom, že většina z vás již někdy
slyšela o člověku jménem Max Kašparů.
Psychiatrovi, teologovi, spisovateli a zároveň
premonstrátském jáhnovi.
Mimo jiné napsal celou řadu vynikajících
publikací pojednávajících o víře.
Chtěla bych Vám doporučit jeho útlou knížku
Věroměr, která si mě naprosto získala.
Nejedná se o žádné sofistikované dílo, přesto
se z ní dozvíte opravdu hodně. Mimořádně
čtivým a vtipným způsobem popisuje různé
typy lidí chodících do kostela, a tak nám
vlastně umožňuje, abychom se sami zařadili
do té skupiny, ke které z hlediska živosti naší víry patříme☺.
Nyní bych se nicméně chtěla věnovat jiné věci. Max Kašparů totiž za
stranu KDU-ČSL v obvodu Pelhřimovsko a Jindřichohradecko kandiduje
do Senátu. A vymyslel si opravdu originální předvolební kampaň. Začal
ji např. receptem na lék Náladol. Jak sám říká: „Vycházím z toho, že
řada lidí je politikou znechucená. Nechci si své voliče „kupovat“ sliby o
milionech z porcování medvěda ani zasíláním nějakých drahých darů.
Sympatičtější je drobné povzbuzení, malá pozornost, nad kterou se
každý může zamyslet a třeba získá větší chuť
do života…“ Tento recept Max Kašparů rozeslal všem lidem ve svém
volebním obvodu. A nyní ho ordinujeme i vám – tak na zdraví☺!
- ligo-

CHCETE SE STÁT SKAUTY ?

ZVEME VŠECHNY KLUKY A HOLKY DO
FRYŠTÁKU.

SKAUTSKÉHO ODDÍLU VE

POJĎTE SI S NÁMI UŽÍT SPOUSTU LEGRACE,
NAUČIT SE NĚCO NOVÉHO A UŽITEČNÉHO A
TŘEBA I POMÁHAT DRUHÝM LIDEM.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
Světlušky se schází ve čtvrtek od 14:45 hodin
Vlčata mají schůzky v úterý v 16:00 hodin
vždy v klubovnách na farním dvoře
„Skauting je jako strom, zasazený v útlém mládí do srdce člověka.
Roste a mohutní s jeho vzrůstem, zapouští kořeny stále hlouběji do celé
jeho bytosti a plody, jež přináší, jsou rok od roku dokonalejší a
hodnotnější.”
zakladatel českého skautingu Ant. B. Svojsík

FARNÍČEK 02/08
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K A L E N D Á R I U M Ú N O R 2008
2.2.
3.2.
5.2.
6.2.
10.2.
17.2.
22.2.
23.2.
24.2.
2.3.

Svátek Uvedení Páně do chrámu
4. neděle v mezidobí
Památka svaté Agáty
Popeleční středa
1. neděle postní
2. neděle postní
Svátek Stolce svatého Petra
Památka svatého Polykarpa
3. neděle postní
4. neděle postní

KLUB MAMINEK–ÚNOR
5. 2. 2008 – Moje cesta do Pákistánu - beseda s L. Kucmanovou.
12. 2. 2008 – Rodinné konstelace - pokračování besedy o výchově
19. 2. 2008 – Vycházka do přírody - popř.sáňkování
26. 2. 2008 – Ubrousková technika
Připomínáme, že 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

POZVÁNKA NA BESEDU
Občanské sdružení Klub důchodců
všechny zve na besedu nazvanou „ O Svaté zemi „, při které bude
promítnut i dokumentární film.
Přednášet bude ing. Vlastimil Šimorda a jeho manželka Alena.
Beseda se koná v jídelně penzionu 18. února 2008 v 17 hodin.
Všechny srdečně zve Klub důchodců

OSMISMĚRKA

NA

ÚNOR

Vyškrtej jména Fryštačanů dole uvedených ( nynější i bývalé )
a ze zbylých 15 písmen přečti tajenku…

T D A N Ě K E Č Í

N R D A J

Ě L

D U P A L A K A B Š Š E K A J
Z J

Í

J

Á

A S E N S K Ý E M R E H

Á K U T R A J

N D L S Ě T

O Ž O

L A Ě R U L Á Š K Á N A H Š Í

N

O A L A Č I

H O R K Á T J

U K D

H O R Á K Í

I

O N R

A D A L A J

K A R E D Z A P É A

Bakala
Čala
Dalajka
Daněk
Dujka
Dupal
Hájek

Hanák
Horák
Horká
Jadrníček
Jakeš
Jakuba
Jaroš

A B U K A J

Jasenský
Jurčík
Ježík
Karásek
Kasal
Kutra
Nohál

Ondra
Pazdera
Pouš
Rajndl
Ručka
Záloha

Tajenka z minula… další rok prožijte ve zdraví a klidu
Připravil František Záloha
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