
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KŘÍŽOVKA  NA  ZÁŘÍ 

    
Vodorovně: A. jemný písek, malá osa, osamoceno, turecká řeka, B. 1. díl 
tajenky, C. biografy, české město, ženské jméno, silný provaz, druh pepře, D. 
souhlas, vozík na odvoz rudy, tropická rostlina, kry, ofouknutí, E. předložka, 
římský mravokárce, anglicky „nebo“, citoslovce pochopení, zemina, F. Sarmaté, 
ten i onen, německy „já“, otec Kazi, zkr. České televize, G. latinsky Bůh, značka 
žiletek, druh opice, náhrada okresů, rusky „co“, H. Starořek, rusky „stůl“, averze, 
buddhistický kněz, značka hodinek, I. 2. díl tajenky, J. australské město, 
anglicky „plout“, rovněž, maďarské město (poblíž Komárna). 
Svisle: 1. americký stát, 2. ženské jméno, mužské jméno, 3. sušená tráva, 
město Litvy, 4. obec u Komárna, německé muž. jméno, stovky, 5. ulpívati, 
korálový útes, 6. příliš utěsněno, plody, 7. kyselá pochutina, starořecká mince 
(též obol), 8. rival, mongolský pastevec, město na Sachalinu, 9. kořenová 
zelenina, římsky 1601, 10. letadlo, výzva, 11. stoupenec holých lebek, 
ochutnávka (hovor.), 12. domácí jméno Anny, rozhlasová společnost Argentiny, 
13. latinsky „moje“, neodborník, boční část, 14. druh česneku, kujné nerosty, 15. 
brazilský spisovatel, zakrňovat, 16. výkresy, tělocvičné nářadí, 17. bývalý 
obchodní dům, řeka v Rusku, tři a dvě, 18. pták pěvec, náčrtek, 19. jméno 
Mládka, předčítej, 20. tělovědec. 
Nápověda: hunt, sail, ocha, arpa, ošlejch, oloj.            připravil Fr. Záloha 
Tajenka z minula: …… ať dovolená prospěje všem         
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D U C H O V N Í   S L O V O 
Pro žáky základních škol, studenty středních škol  
i učně učebních oborů už prázdniny bohužel  
skončily. Doufám, že z prázdnin nenastalo prázdno  
i v jejich hlavičkách, ba naopak, že se s vervou  
pustí do zdolávání dalších kopečků i hor znalostí a  
informací. Pán Bůh nás lidi přece nestvořil hloupé.  
Každému věnoval tolik energie a schopností, aby v  
životě obstál se ctí a stal se dobrým rádcem a vychovatelem těch 
mladších. Pro nás křesťany platí, že máme být všichni, bez výjimky,  
i vychovateli ve víře v Boha.  
V Toho, který do nás vkládá to nejlepší ze sebe, lásku, pomoc, 
důvěru. Jestliže platí, že jsme byli stvořeni k Jeho obrazu, měli 
bychom se Mu podobat. 
Pán nezapomíná na nikoho. Ani na děti, ani na ty nejstarší. Každý má 
svoji převelikou hodnotu. Nikoho nenechá zbytečně trpět bolestí, ať 
již z osamocenosti či ze ztráty smyslu života. Nenápadně tedy 
nabízejme přátelství a společnost Boha, víry v Něho i důvěry v Něj. 
Děti čeká výchova k víře v náboženství, ty starší pak příprava na 
sv.biřmování, které by se mělo uskutečnit na podzim roku 2009. 
Zatím je ale ještě málo přihlášených.Pokračuje rok sv. Pavla, opět 
bude připomínka postav z Bible - tentokrát novozákonních - se 
samolepkami a soutěží. 28. září oslavíme svátek sv. Václava i výročí 
příchodu salesiánů k nám „Staříčkovou poutí“.  
Začínáme také pracovat na vybudování muzea staříčka Stuchlého. 
Vnější aktivity jsou skvělá věc. Nejdůležitější jsou ale aktivity vnitřní.  
Usilovat o přátelství s Bohem modlitbou a důvěrou v Jeho převeliké 
milosrdenství. Do nového školního roku přeji všem dětem  
i rodičům trpělivost i důslednost a hodně Božího požehnání.     
                                           otec Miroslav 
 
  DALŠÍ CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
DNES O O RODIČÍCH A  DĚTECH 
Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat…  
         Narden 
Děti si zaslouží péči a lásku rodičů…    Lidové 
Žádný otec ani matka nepovažují své děti za ošklivé… Cervantes 
Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil…  
             Platon 
Staří chodí špatně, ale radí dobře…    Dánské 
Polovinu života nám ničí rodiče a druhou pak děti….  Lidové 
                                                                                     PŘÍŠTĚ O ZDRAVÍ 
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  3.9. Památka svatého Řehoře Velikého 
  7.9. 23. neděle v mezidobí 
  8.9. Svátek Narození Panny Marie 
13.9. Památka svatého Jana Zlatoústého 
14.9. 24. neděle v mezidobí 
15.9. Památka Panny Marie Bolestné 
21.9. 25. neděle v mezidobí 
27.9. Památka svatého Vincence z Paula 
28.9. Slavnost svatého Václava 
29.9. Svátek svých Michaela, Gabriela, Rafaela 
                         Patron České země sv. Václav na dobové malbě 
 
   K L U B   M A M I N E K  F R Y Š T Á K  
Pravidelné úterky od 9 – 11 hodin: 
 2.9. -  Setkání po prázdninách   
 9.9. -  Den otevřených dveří            
16.9. - Říkanky, hry a písničky s dětmi 
23.9. - Návštěva farmy u Rašků 
30.9. - Výroba podzimních dekorací           
Pravidelné čtvrtky od 16 – 18 hodin: 
Herna – volné hraní dětí 
1x za měsíc v pátek od 17 hodin tvoření pro širokou veřejnost: 
19.9. - Výroba bižuterie – materiál zajištěn 
   P O Z V Á N K A  

Všechny srdečně zveme na den otevřených dveří, 
který se koná v úterý 9.9. 2008 od 10 do 17 hodin 

v nových prostorách budovy  
Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi. 

( před restaurací U Žáků odbočka vpravo – směr z města, 
v 1. patře na konci chodby)   
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STÁŽ V HOSPICI 
Na setkání mládeže v Táboře minulý rok  
jsem byla na přednášce o paliativní  
léčbě a zaujala mne možnost pomoci  
v hospici jako dobrovolník.  
Přemýšlela jsem nad tím a nakonec jsem  
se rozhodla, že to zkusím. 
Při mé první službě mě velice zaujalo,  
jak byli všichni pracovníci příjemní, hodní  
a veselí. Je neuvěřitelné, jak dokážou při takové psychicky náročné 
práci zůstat tak milí a otevření. 
Bylo na nich vidět, že pro většinu z nich to není jen práce.  
Berou to jako své poslání; starat se o tyto dědáčky a doprovázet je až 
do poslední chvíle. 
Úkolem hospiců totiž není lidi léčit, ale pomoci jim dožít kvalitní život a 
neumírat v bolestech. Někdo může říct, že je to kruté, ale není krutější 
odsoudit někoho na smrt, které se dneska říká euthanasie? 
Za 14 dní zde jsem pochopila, že člověku stačí ke štěstí opravdu málo. 
Když jsem šla nějakou babičku nebo dědečka krmit nebo třeba umývat, 
stačilo se na ně usmát, udělat křížek na čelo nebo si poslechnout pár 
jejich vzpomínek. Jakou radost z toho měli, bylo poznat už jen ve stisku 
ruky nebo v nezapomenutelném úsměvu, kolikrát bezzubou dásní. 
Dřív jsem se na umírání dívala úplně jinak. Tady ale lidé dožívají 
smíření, spokojení, obklopení věcmi, které mají rádi a lidmi, které 
milují. Neříkám, že to bylo snadné, často se našlo pár slabších chvil, 
pár slziček ukáplo, ale vždycky se šlo dál.   
Opravdu obdivuji všechny, kteří zde pracují, protože tuto práci by 
nejspíš nedokázal dělat každý a doufám, že s pomocí Boží bude 
takových lidí víc.                                                                     – tg – 
   

Jak už jistě víte v neděli 28. září znovu 
proběhne „Staříčkova pouť“.  
Stejně jako loni se hlavní program bude 
odehrávat na farním dvoře. 

Ten je proto třeba na tuto akci připravit. Letos budeme mít situaci 
poněkud jednodušší, protože hlavní úpravy proběhly už v loňském roce. 
I tak je však potřeba uklidit nejenom dvůr, ale i prostor za farní 
stodolou a proto bychom Vás chtěli poprosit o účast na menší brigádě 
v sobotu 20. září.  
Věříme, že se najde dost brigádníků – mohou být i mladší nejedná se 
totiž o žádné těžké práce, ale spíše o úklid. 
Začátek je naplánován na 8:00 ráno – těšíme se na hojnou účast. 
                                                                                              - pn - 
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OTEC PAVEL KOSMÁK ODCHÁZÍ Z DISU 
Jak už to tak někdy chodí v našich společenstvích  
občas dochází k výměně kněží.  
Ti jsou podle potřeby svých nadřízených  
„přemístění“ do jiné farnosti ( mnohdy i na jiný  
konec republiky nebo dokonce do zahraničí ).  
Podobná událost čeká fryštácký Dis letos po  
prázdninách. Otec Pavel Kosmák – známý spíše 
jako „Kosmič“ nás opouští a odchází působit na  
jiné místo – a to byl důvod k jeho krátké „zpovědi“. 
Jak dlouho jsi vlastně ve Fryštáku působil, na co budeš nejvíc 
vzpomínat a co Ti tento pobyt přinesl ? 
Do Fryštáku jsem přišel asi před šesti a půl lety rovnou ze školy.  
Těšil jsem se kromě jiného na Káju, ale ten právě balil kufry. 
Ze začátku jsem se zapojoval do Orientačních dnů a do Víkendovek.  
Právě tam se časem přesunulo těžiště mého působení na DISu.  
Kam máš vlastně namířeno a co tam budeš dělat ? 
Odcházím do střediska v Ostravě a mám se zapojit do práce s Rómy  
a animátory. 
Kdy Tě uvidíme naposledy - plánuješ nějaké „oficiální“ 
rozloučení ? 
Během září se budu balit a stěhovat.  
Ve Fryštáku mě ještě čeká adaptační kurz pro otravské Bigy takže 
pokud nějaké rozloučení bude tak na konci září.  
Už víš, kdo Tě nahradí a kdy do Disu přijde ? 
Místo mne přijde v průběhu září Max Dřímal. 
Co nám o něm prozradíš ? 
Max je člověk společenský, takže se můžete těšit. 
Budeš se sem rád vracet -  třeba na pravidelné salesiánské 
akce ? 
Pokud to půjde rád do Fryštáku zavítám. V listopadu přijedu na 
duchovní cvičení a rád bych i na nějakou víkendovku. 
Co bys na rozloučenou všem fryštačanům popřál ? 
Nejsem žádný psavec – psaní to je prostě moje příslovečná bolest. 
Takže na závěr moc děkuji za přijetí, podporu, Vaši ochotu pomoci, za 
pěkné chvíle mezi Vámi …. 
Dík moc a pokud budete mít cestu přes Ostravu rád vás uvidím. 
Buďte s Bohem, ať se vám daří a nebojte se obracet na Staříčka, ať 
můžu brzo přijet na jeho svatořečení.  
Žehnající, vzpomínající a těšící se Pavel Kosmák zvaný též Kosmič 
I já bych chtěl závěrem za všechny fryštačany vyslovit otci 
Pavlovi upřímné Pán Bůh zaplať za všechno co pro nás udělal a 
popřát mu hodně sil a pomoci Boží v jeho novém působišti. 
                                                                                      - pn - 
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POUŤ KE SVATÉ ANNĚ 
Známá pranostika praví „Svatá Anna chladno z rána“. 
Vztahuje se samozřejmě ke svátku „ babičky Pána Ježíše“   
jak vtipně připomenul při své promluvě otec Mirek. 
A tento svátek jak jistě víte se slaví 26. července. 
V Písmu se o rodičích Panny Marie sv. Anně a sv. Jáchymovi moc 
nedozvíme a jejich tradice je spíše součástí mnoha legend….  
I přes to patří sv. Anna mezi oblíbené a „populární“ svaté. 
Také v okolí Fryštáku ( mezi Lukovským a Suchým) je její obnovená 
socha a právě u ní se sešlo v neděli 27. července odpoledne na 60 
věřících, kteří si sem přišli připomenout tento svátek. 
Možná tak začala vznikat krásná a nová tradice pouti ke sv. Anně, 
která se obejde bez obvyklých pouťových atrakcí a kolotočů, ale má 
spíše duchovní rozměr. 
Díky za krásně strávené prázdninové odpoledne všem, kteří se na 
letošní pouti ke sv. Anně podíleli – nechyběl totiž ani kalíšek domácí 
slivovice a koláčky pro příchozí…. 
Pokud ještě nemáte ve svém kalendáři plán na příští prázdniny – tak 
si na neděli 26. července udělejte čas a poznamenejte si – Pouť ke 
svaté Anně na Lukovském.                                - pn - 
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SCHOLA V DŘEVOHOSTICÍCH 
Prázdniny se přehouply do posledního týdne, který jsme si chtěli společně 
ještě pořádně užít. Proto jsme neváhali a za pomoci maminek pobalili pár věcí 
a dobrot, nahoru do batohu přidali nejoblíbenějšího „plyšáka“, aby další noci 
byly jako doma a v pondělí na večer jsme plni očekávání vyrazili na faru do 
Dřevohostic. Houpačky, kolotoče, hřiště, kalčo, chůdy,…dostaly našim 
veselým nájezdem pořádně zabrat a někteří z nás obdrželi památku v podobě 
odřených loktů a kolínek. Ale než půjdeme do školy, bude vše OK☺ Večer už 
jsme jen obhlídli vesničku a zalehli do spacáku. Ráno nás probudilo sluníčko a 
některé i nedočkavci, kteří nemohli dospat;-) Byl den jako dělaný na pořádný 
výlet. Naplnili jsme bříška a vydali se stopnout autobus, který nás popovezl 
na Chvalčov. Odtud už to bylo jen kousek na Hostýn. Bylo pravé poledne, 
když jsme stanuli na vrcholu a společně s dalšími hostýnskými poutníky 
oslavili mši svatou. Po ní jsme na louce posvačili a rozeběhli se po stáncích, 
abychom udělali nějakou drobností radost nejen sobě, ale i všem, které jsme 
nechali doma. Cesta z Hostýnka do Dřevohostic byla dlouhá, ale zvládli jsme 
ji skvěle. Na faře na nás čekala výborná večeře. Po ní jsme všichni popadli 
novou sílu a šli protáhnout nohy i hlasivky na dobové disco z rádia a celý    
večer završil soutěžní pořad SuperStar. 

 
Ráno se nám nechtělo vstávat, ale nakonec jsme to všichni úspěšně zvládli. 
Po snídani jsme se vrhli do příprav slavnostního dne, kdy jsme si chtěli zahrát 
na věčně sliby 2 bratří a sestry. Vše řídil „otec biskup“. Přichystali jsme si 
písničky a zahráli si na to jen „jako“. Čekali jsme, že bude následovat 
slavnostní oběd. Ten jsme si však museli společnými silami ukuchtit sami. Na 
ohni holky uvařily výbornou gulášovou polévku a všichni ostatní připravovali 
ryby, které se co nevidět pekly v alobalu na roštu. Odpoledne jsme se 
proběhli v lese, kde jsme sbírali písmena, která se poztrácela z citátu z bible. 
Schylovalo se k večeru a my se těšili na otce Mirka, který nám slíbil, že za 
námi přijede. Spolu s ním jsme nad ohněm opekli špekáčky a „hady“ z těsta. 
Celý den jsme završili krásnou modlitbou v dřevohostickém kostele. 
Nejodvážnější z nás se ještě vydali na stezku odvahy, která končila ve farním 
sklepě vytáhnutím mince ze studnice slizu. Do rána se z některých holek staly 
„kanaďanky“ a přichystaly pro nás „Kanadu jak vyšitou. A tak obveselily ranní 
budíček;-) Dopoledne jsme sbalili všechny věci, pouklízeli, poutráceli zbytek 
peněz v místních potravinách a hračkářství a obhlídli dřevohostický zámek. 
Hned po oběde jsme se plni zážitků vydali na cestu domů. Bylo to moc fajn a 
už se těšíme, až příště budeme zase spolu a něco akčního prožijeme   - vn -     
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ZVEME NA…  
Festival pod věží je přehlídka hudebních  
skupin z České a Slovenské republiky  
hrajících vlastní tvorbu opírající se o  
hodnoty křesťantsví. Jeho 5. ročník se  
uskuteční 19. – 21. září 2008 na ploše  
před kostelem Panny Marie Pomocnice  
křesťanů ve Zlíně na Jižních Svazích.  
Letos se můžete těšit na kapely jako Oremus, Marnatosnaha, Timothy 
či Christallinus a další (mimochodem, tu poslední jmenovanou pak 
přivítáme 21. září i v našem fryštáckém kostele. Bude tady totiž svou 
hudbou doprovázet nedělní desátou mši svatou). Ale asi hlavním 
lákadlem letošního ročníku je skupina Oboroh a zpěvačka a kytaristka 
Eva Henychová. Z programu také jistě stojí za zmínku páteční 
Prezentace současné světové křesťanské hudby Pavla Šupola - 
povídání a ukázky o tom, co to vlastně moderní křesťanská hudba je. 
Vstupné na tuto akci je dobrovolné. Pro podrobnější informace se 
podívejte na internetové stránky festivalu: www.festivalpodvezi.cz 
                                                                                         - ligo - 
    S T A Ř Í Č K O V A   P O U Ť 
PROGRAM V NEDĚLI 28.9. 2008 
10:00 – Slavnostní mše a požehnání ( v případě dobrého počasí 
venku u busty P. I.Stuchlého ) - hraje Fryštácká Javořina. 
11:30 – otevření farního dvora – připraveno bude bohaté občerstvení 
11:30 – slavnostní zahájení výstavy fryštáckých umělců v Disu 
14:00 – zahájení odpoledního programu 
14:30 – fotbalový zápas ( na hřišti v Disu ) svobodní x ženatí 
15:00 – hraje vám Vítovecká 1 
15:30 – promítání filmů se salesiánskou tématikou ( farní stodola ) 
17:00 – Hraje vám 3+F ( kapela ) 
17:30 – vyhlášení dětských soutěží a předání cen 
 
 
 
 
 
 
 
                                 V průběhu odpoledne jsou připraveny hry pro 
děti, zajištěno bude občerstvení ( uzeniny z udírny, frgály, koláčky, 
nealko zdarma a na čepu bude i tentokrát populární „Staříčkův 
ležák“…                                Tak určitě všichni přijďte….     – pn -                
Akce se koná za každého počasí – v případě deště ve farní stodole. 
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ActIv8 – pohled první 
„Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi 
svědky“ Sk1,8 (Act1v8) 
Jak asi většina z vás ví, proběhlo letos celosvětové setkání mládeže v 
Sydney. Jen málokdo z nás se mohl vydat na druhou polokouli až za 
klokany :), a proto jsme se spokojili s oslavou světového dne 
mladých na Velehradě.  
Sjela se sem mládež z České a Slovenské republiky. 
Jelikož se setkání účastnilo tolik lidí, bylo možné jediné ubytování – a 
to ve stanech na poli kousek od centra Velehradu.  
Někteří přijeli už ve čtvrtek večer. Večer byla možnost jít na mši 
svatou, byly promítány sestřihy WYD (světový den mládeže) ze 
Sydney. Na programu byly také koncerty ve kterých vystoupili Eliška 
Bielkova (SK), Run(a)way (CZ), Kerygma (SK), AdoraRe (CZ).   
V pátek dopoledne byla slavena mše svatá. Odpoledne na několika 
místech Velehradu probíhaly katecheze a poté křížové cesty s různým 
zaměřením. Večer se všichni těšili na koncert slovenské kapely Tretí 
deň a kapely z USA SonicFlood.  
Další den jsme začali řeckokatolickou liturgií. Dopolední program se 
nesl v duchu bdění s papežem. Odpoledne byl k dispozici sport a pak 
různé workshopy: Přednáška Kodeta, ...... V noci nás čekalo bdění 
zahájené vystoupením několika lidí se svědectvím o Boží přítomnosti, 
o své zkušenosti s působením Ducha svatého. Čas během bdění jsme 
mohli využít k adoracím. Ve 2 hodiny v noci začal přenos mše svaté 
ze Sydney a ve 4 hodiny byla slavena jitřní mše svatá.  
Mše svatá i celé setkání bylo ukončena rozesláním všech zpět do 
farností.                                                                            - nos-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
…holubice jako symbol Ducha svatého 

 
Frontman americké pop-rockové kapely SONICFLOOd Rick Heil… 
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CESTA NA KONEC SVĚTA  - Z DENÍKU PAVLA OSOHY ML. 

Ti, kdo znají brazilského spisovatele Paola 
Coelha a jeho kníhu Poutník, si možná vybaví, že 
jsou jakási tři hlavní křesťanská poutní místa – 
jedno je Jeruzalém, druhé hrob sv. Petra v Římě 
a konečně španělské město Santiago de 
Compostela. K těmto místům míří kroky 
poutníků již po celá staletí. A letos jsem měl to 
štěstí, že se mi podařilo uskutečnit pouť právě 
do Santiaga.  

Bohužel už i z tohoto místa se stává turistická atrakce a někteří 
poutníků ji využívají pro svůj byznys. Ostatně celá „svatojakubská 
cesta“ – teda historická poutní trasa – je dnes památkou UNESCO – 
není se tedy čemu divit. Nicméně i tak je to cesta, o které spousta 
poutníků, kteří jí prošli, říká, že je plná „zázraků“. A můžete se na ní 
opravdu setkat s Bohem – v přírodě, v druhých lidech i v sobě. 
Ve Farníčku se s vámi podělím o některé ze svých zážitků, které mě 
po cestě potkaly.Proč jsem se vlastně na tuto pouť vydal? Poutníci 
mají různé motivace – někteří duchovní, jiní poznávací, další čistě 
turistické či sportovní. Já jsem se chtěl „zastavit“ – mít čas na 
popřemýšlení nad věcmi minulými i budoucími a především na ztišení, 
na což bohužel v dnešním uspěchaném světě člověk moc času nemá. 
Na pouti lidé také nacházejí odpovědi na své otázky – potkal jsem 
třeba klučinu ze středních Čech, který říkal, že není křesťan, ale 
v Boha věří, a hledal právě odpověď na otázku, jestli se dát pokřtít či 
ne… Když jsem se tedy v dubnu rozhodl, že se vydám do Santiaga, 
našel jsem si nějaké základní informace na internetu, koupil mapu 
a příručku španělštiny, ale jinak jsem se po podrobnostech moc 
nepídil, abych se nepřipravil o překvapení… Tak tedy jaká jsou 
základní fakta o poutní cestě do Santiaga? Jak už jsem psal, do 
tohoto města putují lidé již od středověku, protože právě zde byl 
údajně pochován první mučedník mezi apoštoly – sv. Jakub. Na místě 
jeho hrobu byl postaven kostel a městečko se začalo rozrůstat. Dnes 
má Santiago skoro 80 tisíc obyvatel – je to moderní město 
s univerzitou a letištěm. Žádná Blatnice pod sv. Antoníčkem, jak se 
domníval otec František. ☺ Podle starodávné tradice tato pouť přináší 
poutníkům dar moudrosti. A v dřívějších dobách lidé vykonávali tuto 
pouť také jako pokání za své hříchy. Tehdy se také vykrystalizovala 
tzv. „francouzská cesta“, která má počátek ve městečku St. Jean Pied 
de Port a i dnes je to nejpoužívanější cesta, po které v létě proudí 
denně desítky poutníků.                  pokračování příště         - pk - 
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                                                                         Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 
                                           KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (10. ČÁST) 

Po smrti P. Josefa Hoffmanna byl v roce 1802 do 
Fryštáku dosazen nový farář P. Valentin 
Rozsypal, rodák s Brosdorfu ve Slezsku.  
Tento farář musel vydat část kostelního stříbra 
celkem za 150 zlatých na válečné reparace – 
rakouské císařství totiž po prohrané bitvě u 
Slavkova muselo vyplatit Napoleonovi velké 
množství peněz jako odškodnění.  
Další stříbro musela farnost odvést v roce 1810, 

kdy došlo ke státnímu bankrotu. Tehdy byly odevzdány dva stříbrné 
kalichy, stříbrný kříž z doby Šternberků, stříbrné ukazovadlo, spodní 
části kalichu a ciboria, kadidelnice a relikviář s ostatky sv. Kříže.  
Měla být odevzdána také vzácná pozdně gotická Šternberská 
monstrance pocházející ze Štípy.  
Tu ale fryštáctí farníci dobrovolnou sbírkou vykoupili a tak naštěstí 
pro farní kostel zachránili – místo ní byl odevzdán finanční obnos.  
Farář P. Rozsypal zemřel raněn mrtvicí 25. listopadu 1811.  
Od roku 1812 byl ve Fryštáku farářem boskovický rodák P. František 
Randula, který předtím působil v Žeranovicích.  
Nejsou o něm žádné zmínky, pouze ta, že v dubnu 1818 odešel jako 
z Fryštáku do Kralic, kde byl ustanoven děkanem.  
Další farář přišel v roce 1818 do Fryštáku opět ze Žaranovic.  
Byl jím P. František Hrnčíř, rodák z Krasoboru ve Slezsku.  
P. Hrnčíř byl prvním fryštáckým farářem, který byl jmenován 
děkanem vizovického děkanátu. Do doby působení tohoto spadá také 
generální přestavba farního kostela.  
Byl to především z důvodu jeho malé kapacity, která už 
nedostačovala potřebám farnosti.  
Proto se patron kostela hrabě Josef Jan Seilern-Aspang spolu 
s místními farníky rozhodl, že kostel rozšíří.  
Byla proto přistavena nová širší část lodi (od zadních oltářů sv. 
Václava a sv. Jana Nepomuckého směrem ke vchodu) a také nová 
věž - střecha kostela i nová věž byly pokryty plechem.  
Stavební práce byly dokončeny roku 1820 a kostel po přestavbě 
získal takovou podobu, jakou má až do dnešních dnů.  
Také hřbitov, který se nacházel původně kolem kostela, byl v roce 
1820 přemístěn do současného prostoru a vykopané kosti byly 
uloženy do krypty pod kostelem.                                                     
                                                                      - pokračování p říště – 

                                         - vn - 
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ZVEME NA…  
Festival pod věží je přehlídka hudebních  
skupin z České a Slovenské republiky  
hrajících vlastní tvorbu opírající se o  
hodnoty křesťantsví. Jeho 5. ročník se  
uskuteční 19. – 21. září 2008 na ploše  
před kostelem Panny Marie Pomocnice  
křesťanů ve Zlíně na Jižních Svazích.  
Letos se můžete těšit na kapely jako Oremus, Marnatosnaha, Timothy 
či Christallinus a další (mimochodem, tu poslední jmenovanou pak 
přivítáme 21. září i v našem fryštáckém kostele. Bude tady totiž svou 
hudbou doprovázet nedělní desátou mši svatou). Ale asi hlavním 
lákadlem letošního ročníku je skupina Oboroh a zpěvačka a kytaristka 
Eva Henychová. Z programu také jistě stojí za zmínku páteční 
Prezentace současné světové křesťanské hudby Pavla Šupola - 
povídání a ukázky o tom, co to vlastně moderní křesťanská hudba je. 
Vstupné na tuto akci je dobrovolné. Pro podrobnější informace se 
podívejte na internetové stránky festivalu: www.festivalpodvezi.cz 
                                                                                         - ligo - 
    S T A Ř Í Č K O V A   P O U Ť 
PROGRAM V NEDĚLI 28.9. 2008 
10:00 – Slavnostní mše a požehnání ( v případě dobrého počasí 
venku u busty P. I.Stuchlého ) - hraje Fryštácká Javořina. 
11:30 – otevření farního dvora – připraveno bude bohaté občerstvení 
11:30 – slavnostní zahájení výstavy fryštáckých umělců v Disu 
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ležák“…                                Tak určitě všichni přijďte….     – pn -                
Akce se koná za každého počasí – v případě deště ve farní stodole. 
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POUŤ KE SVATÉ ANNĚ 
Známá pranostika praví „Svatá Anna chladno z rána“. 
Vztahuje se samozřejmě ke svátku „ babičky Pána Ježíše“   
jak vtipně připomenul při své promluvě otec Mirek. 
A tento svátek jak jistě víte se slaví 26. července. 
V Písmu se o rodičích Panny Marie sv. Anně a sv. Jáchymovi moc 
nedozvíme a jejich tradice je spíše součástí mnoha legend….  
I přes to patří sv. Anna mezi oblíbené a „populární“ svaté. 
Také v okolí Fryštáku ( mezi Lukovským a Suchým) je její obnovená 
socha a právě u ní se sešlo v neděli 27. července odpoledne na 60 
věřících, kteří si sem přišli připomenout tento svátek. 
Možná tak začala vznikat krásná a nová tradice pouti ke sv. Anně, 
která se obejde bez obvyklých pouťových atrakcí a kolotočů, ale má 
spíše duchovní rozměr. 
Díky za krásně strávené prázdninové odpoledne všem, kteří se na 
letošní pouti ke sv. Anně podíleli – nechyběl totiž ani kalíšek domácí 
slivovice a koláčky pro příchozí…. 
Pokud ještě nemáte ve svém kalendáři plán na příští prázdniny – tak 
si na neděli 26. července udělejte čas a poznamenejte si – Pouť ke 
svaté Anně na Lukovském.                                - pn - 
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SCHOLA V DŘEVOHOSTICÍCH 
Prázdniny se přehouply do posledního týdne, který jsme si chtěli společně 
ještě pořádně užít. Proto jsme neváhali a za pomoci maminek pobalili pár věcí 
a dobrot, nahoru do batohu přidali nejoblíbenějšího „plyšáka“, aby další noci 
byly jako doma a v pondělí na večer jsme plni očekávání vyrazili na faru do 
Dřevohostic. Houpačky, kolotoče, hřiště, kalčo, chůdy,…dostaly našim 
veselým nájezdem pořádně zabrat a někteří z nás obdrželi památku v podobě 
odřených loktů a kolínek. Ale než půjdeme do školy, bude vše OK☺ Večer už 
jsme jen obhlídli vesničku a zalehli do spacáku. Ráno nás probudilo sluníčko a 
některé i nedočkavci, kteří nemohli dospat;-) Byl den jako dělaný na pořádný 
výlet. Naplnili jsme bříška a vydali se stopnout autobus, který nás popovezl 
na Chvalčov. Odtud už to bylo jen kousek na Hostýn. Bylo pravé poledne, 
když jsme stanuli na vrcholu a společně s dalšími hostýnskými poutníky 
oslavili mši svatou. Po ní jsme na louce posvačili a rozeběhli se po stáncích, 
abychom udělali nějakou drobností radost nejen sobě, ale i všem, které jsme 
nechali doma. Cesta z Hostýnka do Dřevohostic byla dlouhá, ale zvládli jsme 
ji skvěle. Na faře na nás čekala výborná večeře. Po ní jsme všichni popadli 
novou sílu a šli protáhnout nohy i hlasivky na dobové disco z rádia a celý    
večer završil soutěžní pořad SuperStar. 

 
Ráno se nám nechtělo vstávat, ale nakonec jsme to všichni úspěšně zvládli. 
Po snídani jsme se vrhli do příprav slavnostního dne, kdy jsme si chtěli zahrát 
na věčně sliby 2 bratří a sestry. Vše řídil „otec biskup“. Přichystali jsme si 
písničky a zahráli si na to jen „jako“. Čekali jsme, že bude následovat 
slavnostní oběd. Ten jsme si však museli společnými silami ukuchtit sami. Na 
ohni holky uvařily výbornou gulášovou polévku a všichni ostatní připravovali 
ryby, které se co nevidět pekly v alobalu na roštu. Odpoledne jsme se 
proběhli v lese, kde jsme sbírali písmena, která se poztrácela z citátu z bible. 
Schylovalo se k večeru a my se těšili na otce Mirka, který nám slíbil, že za 
námi přijede. Spolu s ním jsme nad ohněm opekli špekáčky a „hady“ z těsta. 
Celý den jsme završili krásnou modlitbou v dřevohostickém kostele. 
Nejodvážnější z nás se ještě vydali na stezku odvahy, která končila ve farním 
sklepě vytáhnutím mince ze studnice slizu. Do rána se z některých holek staly 
„kanaďanky“ a přichystaly pro nás „Kanadu jak vyšitou. A tak obveselily ranní 
budíček;-) Dopoledne jsme sbalili všechny věci, pouklízeli, poutráceli zbytek 
peněz v místních potravinách a hračkářství a obhlídli dřevohostický zámek. 
Hned po oběde jsme se plni zážitků vydali na cestu domů. Bylo to moc fajn a 
už se těšíme, až příště budeme zase spolu a něco akčního prožijeme   - vn -     
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STÁŽ V HOSPICI 
Na setkání mládeže v Táboře minulý rok  
jsem byla na přednášce o paliativní  
léčbě a zaujala mne možnost pomoci  
v hospici jako dobrovolník.  
Přemýšlela jsem nad tím a nakonec jsem  
se rozhodla, že to zkusím. 
Při mé první službě mě velice zaujalo,  
jak byli všichni pracovníci příjemní, hodní  
a veselí. Je neuvěřitelné, jak dokážou při takové psychicky náročné 
práci zůstat tak milí a otevření. 
Bylo na nich vidět, že pro většinu z nich to není jen práce.  
Berou to jako své poslání; starat se o tyto dědáčky a doprovázet je až 
do poslední chvíle. 
Úkolem hospiců totiž není lidi léčit, ale pomoci jim dožít kvalitní život a 
neumírat v bolestech. Někdo může říct, že je to kruté, ale není krutější 
odsoudit někoho na smrt, které se dneska říká euthanasie? 
Za 14 dní zde jsem pochopila, že člověku stačí ke štěstí opravdu málo. 
Když jsem šla nějakou babičku nebo dědečka krmit nebo třeba umývat, 
stačilo se na ně usmát, udělat křížek na čelo nebo si poslechnout pár 
jejich vzpomínek. Jakou radost z toho měli, bylo poznat už jen ve stisku 
ruky nebo v nezapomenutelném úsměvu, kolikrát bezzubou dásní. 
Dřív jsem se na umírání dívala úplně jinak. Tady ale lidé dožívají 
smíření, spokojení, obklopení věcmi, které mají rádi a lidmi, které 
milují. Neříkám, že to bylo snadné, často se našlo pár slabších chvil, 
pár slziček ukáplo, ale vždycky se šlo dál.   
Opravdu obdivuji všechny, kteří zde pracují, protože tuto práci by 
nejspíš nedokázal dělat každý a doufám, že s pomocí Boží bude 
takových lidí víc.                                                                     – tg – 
   

Jak už jistě víte v neděli 28. září znovu 
proběhne „Staříčkova pouť“.  
Stejně jako loni se hlavní program bude 
odehrávat na farním dvoře. 

Ten je proto třeba na tuto akci připravit. Letos budeme mít situaci 
poněkud jednodušší, protože hlavní úpravy proběhly už v loňském roce. 
I tak je však potřeba uklidit nejenom dvůr, ale i prostor za farní 
stodolou a proto bychom Vás chtěli poprosit o účast na menší brigádě 
v sobotu 20. září.  
Věříme, že se najde dost brigádníků – mohou být i mladší nejedná se 
totiž o žádné těžké práce, ale spíše o úklid. 
Začátek je naplánován na 8:00 ráno – těšíme se na hojnou účast. 
                                                                                              - pn - 
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OTEC PAVEL KOSMÁK ODCHÁZÍ Z DISU 
Jak už to tak někdy chodí v našich společenstvích  
občas dochází k výměně kněží.  
Ti jsou podle potřeby svých nadřízených  
„přemístění“ do jiné farnosti ( mnohdy i na jiný  
konec republiky nebo dokonce do zahraničí ).  
Podobná událost čeká fryštácký Dis letos po  
prázdninách. Otec Pavel Kosmák – známý spíše 
jako „Kosmič“ nás opouští a odchází působit na  
jiné místo – a to byl důvod k jeho krátké „zpovědi“. 
Jak dlouho jsi vlastně ve Fryštáku působil, na co budeš nejvíc 
vzpomínat a co Ti tento pobyt přinesl ? 
Do Fryštáku jsem přišel asi před šesti a půl lety rovnou ze školy.  
Těšil jsem se kromě jiného na Káju, ale ten právě balil kufry. 
Ze začátku jsem se zapojoval do Orientačních dnů a do Víkendovek.  
Právě tam se časem přesunulo těžiště mého působení na DISu.  
Kam máš vlastně namířeno a co tam budeš dělat ? 
Odcházím do střediska v Ostravě a mám se zapojit do práce s Rómy  
a animátory. 
Kdy Tě uvidíme naposledy - plánuješ nějaké „oficiální“ 
rozloučení ? 
Během září se budu balit a stěhovat.  
Ve Fryštáku mě ještě čeká adaptační kurz pro otravské Bigy takže 
pokud nějaké rozloučení bude tak na konci září.  
Už víš, kdo Tě nahradí a kdy do Disu přijde ? 
Místo mne přijde v průběhu září Max Dřímal. 
Co nám o něm prozradíš ? 
Max je člověk společenský, takže se můžete těšit. 
Budeš se sem rád vracet -  třeba na pravidelné salesiánské 
akce ? 
Pokud to půjde rád do Fryštáku zavítám. V listopadu přijedu na 
duchovní cvičení a rád bych i na nějakou víkendovku. 
Co bys na rozloučenou všem fryštačanům popřál ? 
Nejsem žádný psavec – psaní to je prostě moje příslovečná bolest. 
Takže na závěr moc děkuji za přijetí, podporu, Vaši ochotu pomoci, za 
pěkné chvíle mezi Vámi …. 
Dík moc a pokud budete mít cestu přes Ostravu rád vás uvidím. 
Buďte s Bohem, ať se vám daří a nebojte se obracet na Staříčka, ať 
můžu brzo přijet na jeho svatořečení.  
Žehnající, vzpomínající a těšící se Pavel Kosmák zvaný též Kosmič 
I já bych chtěl závěrem za všechny fryštačany vyslovit otci 
Pavlovi upřímné Pán Bůh zaplať za všechno co pro nás udělal a 
popřát mu hodně sil a pomoci Boží v jeho novém působišti. 
                                                                                      - pn - 
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D U C H O V N Í   S L O V O 
Pro žáky základních škol, studenty středních škol  
i učně učebních oborů už prázdniny bohužel  
skončily. Doufám, že z prázdnin nenastalo prázdno  
i v jejich hlavičkách, ba naopak, že se s vervou  
pustí do zdolávání dalších kopečků i hor znalostí a  
informací. Pán Bůh nás lidi přece nestvořil hloupé.  
Každému věnoval tolik energie a schopností, aby v  
životě obstál se ctí a stal se dobrým rádcem a vychovatelem těch 
mladších. Pro nás křesťany platí, že máme být všichni, bez výjimky,  
i vychovateli ve víře v Boha.  
V Toho, který do nás vkládá to nejlepší ze sebe, lásku, pomoc, 
důvěru. Jestliže platí, že jsme byli stvořeni k Jeho obrazu, měli 
bychom se Mu podobat. 
Pán nezapomíná na nikoho. Ani na děti, ani na ty nejstarší. Každý má 
svoji převelikou hodnotu. Nikoho nenechá zbytečně trpět bolestí, ať 
již z osamocenosti či ze ztráty smyslu života. Nenápadně tedy 
nabízejme přátelství a společnost Boha, víry v Něho i důvěry v Něj. 
Děti čeká výchova k víře v náboženství, ty starší pak příprava na 
sv.biřmování, které by se mělo uskutečnit na podzim roku 2009. 
Zatím je ale ještě málo přihlášených.Pokračuje rok sv. Pavla, opět 
bude připomínka postav z Bible - tentokrát novozákonních - se 
samolepkami a soutěží. 28. září oslavíme svátek sv. Václava i výročí 
příchodu salesiánů k nám „Staříčkovou poutí“.  
Začínáme také pracovat na vybudování muzea staříčka Stuchlého. 
Vnější aktivity jsou skvělá věc. Nejdůležitější jsou ale aktivity vnitřní.  
Usilovat o přátelství s Bohem modlitbou a důvěrou v Jeho převeliké 
milosrdenství. Do nového školního roku přeji všem dětem  
i rodičům trpělivost i důslednost a hodně Božího požehnání.     
                                           otec Miroslav 
 
  DALŠÍ CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
DNES O O RODIČÍCH A  DĚTECH 
Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat…  
         Narden 
Děti si zaslouží péči a lásku rodičů…    Lidové 
Žádný otec ani matka nepovažují své děti za ošklivé… Cervantes 
Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil…  
             Platon 
Staří chodí špatně, ale radí dobře…    Dánské 
Polovinu života nám ničí rodiče a druhou pak děti….  Lidové 
                                                                                     PŘÍŠTĚ O ZDRAVÍ 
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  3.9. Památka svatého Řehoře Velikého 
  7.9. 23. neděle v mezidobí 
  8.9. Svátek Narození Panny Marie 
13.9. Památka svatého Jana Zlatoústého 
14.9. 24. neděle v mezidobí 
15.9. Památka Panny Marie Bolestné 
21.9. 25. neděle v mezidobí 
27.9. Památka svatého Vincence z Paula 
28.9. Slavnost svatého Václava 
29.9. Svátek svých Michaela, Gabriela, Rafaela 
                         Patron České země sv. Václav na dobové malbě 
 
   K L U B   M A M I N E K  F R Y Š T Á K  
Pravidelné úterky od 9 – 11 hodin: 
 2.9. -  Setkání po prázdninách   
 9.9. -  Den otevřených dveří            
16.9. - Říkanky, hry a písničky s dětmi 
23.9. - Návštěva farmy u Rašků 
30.9. - Výroba podzimních dekorací           
Pravidelné čtvrtky od 16 – 18 hodin: 
Herna – volné hraní dětí 
1x za měsíc v pátek od 17 hodin tvoření pro širokou veřejnost: 
19.9. - Výroba bižuterie – materiál zajištěn 
   P O Z V Á N K A  

Všechny srdečně zveme na den otevřených dveří, 
který se koná v úterý 9.9. 2008 od 10 do 17 hodin 

v nových prostorách budovy  
Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi. 

( před restaurací U Žáků odbočka vpravo – směr z města, 
v 1. patře na konci chodby)   
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KŘÍŽOVKA  NA  ZÁŘÍ 

    
Vodorovně: A. jemný písek, malá osa, osamoceno, turecká řeka, B. 1. díl 
tajenky, C. biografy, české město, ženské jméno, silný provaz, druh pepře, D. 
souhlas, vozík na odvoz rudy, tropická rostlina, kry, ofouknutí, E. předložka, 
římský mravokárce, anglicky „nebo“, citoslovce pochopení, zemina, F. Sarmaté, 
ten i onen, německy „já“, otec Kazi, zkr. České televize, G. latinsky Bůh, značka 
žiletek, druh opice, náhrada okresů, rusky „co“, H. Starořek, rusky „stůl“, averze, 
buddhistický kněz, značka hodinek, I. 2. díl tajenky, J. australské město, 
anglicky „plout“, rovněž, maďarské město (poblíž Komárna). 
Svisle: 1. americký stát, 2. ženské jméno, mužské jméno, 3. sušená tráva, 
město Litvy, 4. obec u Komárna, německé muž. jméno, stovky, 5. ulpívati, 
korálový útes, 6. příliš utěsněno, plody, 7. kyselá pochutina, starořecká mince 
(též obol), 8. rival, mongolský pastevec, město na Sachalinu, 9. kořenová 
zelenina, římsky 1601, 10. letadlo, výzva, 11. stoupenec holých lebek, 
ochutnávka (hovor.), 12. domácí jméno Anny, rozhlasová společnost Argentiny, 
13. latinsky „moje“, neodborník, boční část, 14. druh česneku, kujné nerosty, 15. 
brazilský spisovatel, zakrňovat, 16. výkresy, tělocvičné nářadí, 17. bývalý 
obchodní dům, řeka v Rusku, tři a dvě, 18. pták pěvec, náčrtek, 19. jméno 
Mládka, předčítej, 20. tělovědec. 
Nápověda: hunt, sail, ocha, arpa, ošlejch, oloj.            připravil Fr. Záloha 
Tajenka z minula: …… ať dovolená prospěje všem         
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