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ŠŤASTNÉ A VESELÉ
Upřímně přejeme.
K hojnému veselí
Zajisté přispějí
„prachy“ a zdraví
Prachy však nejsou vše.
Zdraví toť nade vše praví české rčení,
které vskutku není
jistě k zahození.
Proto ať zdravíčko,
ale i štěstíčko
nám přeje stále,
bychom mohli dále
navštěvovat známé.

František Záloha
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Tma je nepříjemná nejen pro děti, ale i pro dospělé.
I když má zima své kouzlo, přece všichni toužebně
očekáváme, kdy pominou dlouhé zimní večery a
den se bude prodlužovat. Světlo a vyhýbání se
tmě máme v krvi. Proto též porovnáváme
zkušenosti, které máme se světlem a tmou.
Šťastné dni se nám zdají slunečné, zlé zkušenosti
jsou jakoby šerem našeho času. Dobrý člověk vyzařuje světlo lásky,
zatímco zlý člověk budí dojem pochmurnosti.
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Za Farní charitu Fryšták Ludmila Görigová
Marii.
DALŠÍ CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA
DNES O ŽIVOTĚ
Jen ten, kdo je dobrý, vidí jiné ještě lepší… O. Fišer
Slovo má váhu až se v čin promění… lidové
Každý spěch vadí úspěchu… lidové
Bez aut život pomalý s autem někdy krátký…
Chybami se člověk učí, za chyby se však platí… lidové
Metr je mezinárodní jednotkou a přece není na každého stejný
metr…F. Záloha
PŘÍŠTĚ O JÍDLE A PITÍ
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ADVENTNÍ KONCERT 2008

V neděli 30. listopadu se naším farním chrámem opět linuly tóny
úžasné hudby.
Zaplněný kostel tleskal „malým“ umělcům – žákům Základní
umělecké školy Morava, kteří ( společně se svými učiteli) znovu
připravili nádherný a hodnotný program.
Důstojně jsme tak zahájili adventní čas – čas vnitřního usebrání a
přípravy na nejkrásnější svátky roku – Vánoce.
Je potěšující vidět a hlavně slyšet, jak rok od roku výkony žáků
rostou a jak nám ve Fryštáku vyrůstá nová muzikantská generace.
Velkou zásluhu na tom má samozřejmě i vedení školy a pedagogický
sbor, kterému touto cestou vyslovuji velký dík. ( a také Vy – rodiče )
Pokud jste Adventní koncert neviděli a neslyšeli můžete jen litovat.
PS: Abych nezapomněl – krásné byly samozřejmě i práce žáků
výtvarného oboru - mě se např. moc líbil tento kostel plný hudby…
- pn –

Otec Mirek i pan
ředitel Mikl zaujatě
poslouchají…
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SETKÁNÍ „ ROZŠÍŘENÉ“ EKONOMICKÉ RADY.
Ve středu 19. listopadu se na faře sešla ekonomická rada a několik
dalších pozvaných farníků, aby společně pomohli vyřešit problém,
který vznikl po smrti paní Stanislavy Pšejové.
Bylo totiž třeba najít několik schopných žen, které by byly ochotny
převzít po zesnulé paní Pšejové její funkce.
A nejednalo se jen o záležitosti farní charity, ale také o řadu dalších
činností týkajících se výzdoby kostela, praní liturgických pláten apod.
Farní charitu ( a s ní spojenou Tříkrálovou sbírku ) by měly
v následujícím období řídit Ludmila Görigová a Jana Jasenská.
Možná, že už některé z Vás oslovily a požádaly o pomoc při pořádání
již zmíněné Tříkrálové sbírky, která tradičně proběhne v prvním
lednovém týdnu.
V současné době se kompletují jednotlivé skupinky koledníků.
Další záležitost – praní prádla si vzaly za své tyto ochotné ženy –
Marie Orsavová, Marta Hřebačková, Anna Skaličková, Anna
Bačůvková a Marie Plháková.
Pokud se týká květinové výzdoby našeho kostela – tam se na pomoci
dohodly další farnice Lydie Kamenářová, Ludmila Zelinková, Emilie
Zbranková a Jindřiška Šindlerová.
Všem ochotným ženám vyslovujeme už předem velký dík.
Rádi bychom Vás také vyzvali pokud máte možnosti a chtěli by jste
přinést do kostela jakékoli květiny – dohodněte se s některou z výše
jmenovaných.
Zatím se bohužel nepodařila vyřešit otázka rozšíření kostelnické
služby na další schopné muže.
A to i přes to, že se jedná pouze o výpomoc panu Ludvíku Košákovi
během nedělních bohoslužeb – a po zaškolení třeba služba 1x
měsíčně.
Je nutné si uvědomit, že ve Fryštáku nemáme nikoho, kdo by
současného pana kostelníka plně zastoupil ( např. v případě nemoci
apod.)
Závěrem však ekonomická rada i otec Mirek vyslovují naději, že se
snad časem vše podaří vyřešit - možná bude právě tento článek pro
některé z Vás další výzvou.
- pn PS: V průběhu prosince by měla být do předních lavic namontována
nová topná tělesa a tak se snad konečně i v našem kostele alespoň
trochu ohřejeme.
Pokud máte jakékoliv další náměty ( anebo jména ) napište nám.
Případně se obraťte na otce Mirka, pana Košáka nebo Pavla Nášela.
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MUŽSKÁ SPIRITUALITA – ADAMŮV NÁVRAT
DVĚ ZROZENÍ - ( ČÁST 6. )
Pro popis toho, co jsme považovali Za svou
duchovní iniciaci, jsme na Západě použili dvou
výrazů. Současní američtí evangelíci používají
výrazu „znovuzrození“, zatímco katolíci pojmu
„smytí prvotního hříchu“. Oba tyto pojmy stojí za
zamyšlení, abychom pochopili, jaká událost se tu
předpokládá a snad i to, proč k ní tak často
nedochází.Křesťanský příběh, v němž se zavádí
jazyk znovuzrození (J3,1-21)je klasický iniciační
příběh, kde Nikodém je iniciovaný.
Text říká, že znovuzrození je čistě dar shůry, ale zároveň i lopotný
proces z naší strany, podobně jako fyzický porod. Obojí je pravda.
Iniciace je dobrý a potřebný začátek. Potom však Duch přebírá
iniciativu a dokončuje proces. Skutečný stav znovuzrození normálně
vede k vyvlastnění ega a k nesmírné laskavosti vůči všem. Nevede ke
kmenové příslušnosti ani k zjednodušeným odpovědím. Všimněte si,
že Nikodém ve zmíněném textu pouze klade otázky. Nedává žádné
odpovědi, protože ještě žádné nemá. Hledá Boha a nepředstírá, že by
měl Boha v kapse. Náš vlastní projekt osobní svatosti se musí
vždycky umenšovat a naše pokora musí hluboce růst, aby duch mohl
vanout ,kam chce.
Katolický svět pod vlivem svatého Augustina používal pro popis
iniciace křtem výraz „prvotní hřích“ a uzdravení z něj. Samotné slovo
hřích lidi trápí: vidíme, jak je novorozenec nevinný a čistý, a hřích
chápeme jako osobní vinu nebo chybu. Smysl použití tohoto slova
však ve skutečnosti odhaluje, že hřích není vždycky něco, co děláme
my, ale zrovna tak něco, co je děláno nám. Pojmenovává „tělo
společné bolesti“, kterou vespolek všichni trpíme. Prvotní hřích nám
říká, abychom nebyli překvapeni nebo šokováni z té tragické vady,
která tkví v nás všech. Lidé nesmí propadat naivitě, pokud jde o
společenské zlo, ani nemarnit čas tím, že z něj budu někoho vinit,
včetně sebe sama či své matky a otce. Nejde o obviňování, nýbrž o
uzdravení. Nemůžete něco léčit, dokud jste nerozpoznali, že to
existuje.
Pravý křest a iniciace skutečně smývají prvotní hřích a skutečně nám
dávají nové zrození a vítězství nad silou smrti. Skutečný křest nám
dovoluje znovu zarámovat a uzavřít skutečnost zla bez obviňování,
bez studu či pomsty. Už není obtížné žít ve zraněném světě, třeba
i v nemocném těle, a nést tíhu společné a vzájemné lidskosti.
z knihy vybral Libor Kučera
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CESTA NA KONEC SVĚTA – ČÁST 4 – DRUHÝ TÝDEN
Los Arcos – Logroňo – Santo Domingo de la Cazalda – St. Juan
de Ortega – Burgos – Castrojériz – Carrion de los Condes –
Sahagún. První týden putování začínal i končil deštivě a v takovém
počasí jsem vykročil i do druhého týdne. Ale po pár kilometrech se
oblaka roztrhala a opět se na mě usmálo sluníčko. Šel jsem stále
stejnou krajinou beze stromů – všude pšeničná pole a později i vinice.
Čekalo mě druhé stotisícové město – Logroňo – a byl jsem rád, když
jsem mu rychle ukázal záda, protože chůze městem ve vedru, které
opět zavládlo, není opravdu nic příjemného.
Začal jsem druhý týden svého rozjímání –
o křížové cestě – už jsem si zvykl na
rytmus pouti. Míjel jsem krásné
starodávné kostelíky a jednoduché kříže,
které poutníci postavili v polích, potkával
jsem spoustu zajímavých lidí z celého
světa. Bylo opravdu nádherné slunečné
počasí a tak jsem přespával pod širákem.
Kostel ve městě Logroňo

***

Právě když jsem si říkal, že se mi jde tak krásně, že bych snad mohl
doběhnout až do Santiaga, přišla další krize… A stačilo k tomu pět
kilometrů v průmyslové zóně dvousettisícového města Burgos, které
mě dostaly ke dnu, protože mi došla voda a na asfaltovém chodníku
vedoucím podél dálnice mě začala bolet noha. A navíc vysněná
ubytovna byla úplně na druhém konci Burgosu. Inu, pýcha předchází
pád… ☺ Ale zbývající tři dny druhého týdne to už byla zase paráda.
V Castrojetrizu jsem narazil na tradiční albergue, který byl zdarma,
byl zde nádherný klid, pozvali mě na snídani a ještě mi dali na cestu
jablko. Další den jsem v jedné malé vesnici potkal starého pána,
který poutníkům s přáním Božího požehnání rozdával medailonky
Panny Marie. A na konci týdne – v Sahagúnu – po další
náročné etapě mě zase oslovil Ital, který
vyběhl z karavanu, přeběhl silnici a nabídl
mi skleničku vody. Říkal, že on sám už
chodit nemůže, tak aspoň chce trošku
pomoct těm, co můžou. Tato dvě setkání
se mi vryla do paměti…
Tak, dva týdny a necelých 600 km za
mnou - strašně rychle ten čas ubíhá…
Toto je jedna z oblíbených fotek, které vystihují moji cestu

- pk -
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Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI
KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (13. ČÁST)
Po zemřelém P. Pavelkovi se v roce 1865 stal
novým fryštáckým farářem P. František
Skopal. Byl údajně velmi dobrotivým knězem,
ale stále churavěl, až nakonec 12. října 1872 ve
Fryštáku zemřel.
Od roku 1873 byl ustanoven novým farářem
P. Kašpar Michna, rodák z Frenštátu pod
Radhoštěm, který do Fryštáku přišel ze Slušovic.
***
P. Michna byl zřejmě velmi impulzivní člověk, protože dle vzpomínek
pamětníků byl hodným knězem, avšak běda, když byl něčím
podrážděn – to prý hrozně nadával. Svědčí o tom i jedna úsměvná
příhoda, kterou vylíčil P. Drábek: Při generální visitaci stěžovali si na
něho (P. Michnu) farníci, že nadává jejich dětem volků, oslů atd. Když
jemu kardinál Fürstenberg proto domlouval, odpověděl: „A tož vaše
Excellence, když děti jsou rozpustilé, když se učiti nechtějí a potom
nic neumějí, mám je oslovovati: Ty mudrci, ty filosofe?“ I zasmál se
kardinál Fürstenberg a bylo po soudu. P. Drábek ještě doplňuje, že P.
Michna byl knězem svědomitým, pořádku milovným, ale pro svou
přísnost ne příliš oblíbeným. Farníci si na něj údajně také u
arcibiskupa stěžovali, že zpovídá tak hlučně, až je to slyšet po celém
kostele.
Autor knihy „Městečko Fryšták“ Ludvík Jadrníček, který P. Michnovi
jako chlapec ministroval, ale na něj vzpomínal i pozitivněji:
Večer chodíval k Jehličkům do společnosti.
(jednalo se o skupinu několika vážených
fryštáckých občanů včetně starosty
Leopolda Jehličky, která se scházívala ke
společné zábavě, vzpomínání a vyprávění
veselých příhod)
A tu jsem jako student ho poznal zase
v tomto prostředí, tu byl veselý, šprýmovný,
přímý, v řeči nikterak ostýchavý; proto byl
také zábavný a býval tam rád viděn.
V roce 1879 odešel P. Michna z Fryštáku
na odpočinek na faru v Bystřici pod
Hostýnem, kde také roku 1882 zemřel.
P. Kašpar Michna byl vůbec prvním
fryštáckým farářem, u něhož se zachovala jeho fotografie.
pokračování příště
– vn -
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SALESIÁNSKÝCH
ANIMÁTORŮ 7. – 9 LISTOPADU
Dvakrát v Pardubicích, jednou v Praze…
kde tentokrát? Tak přesně takové dilema
měli organizátoři letošního, jak jistě
dobře počítáte, již čtvrtého Celostátního
setkání salesiánských animátorů. Proč
tedy nespojit příjemné s užitečným a
nepředstavit
mladým
salesiánským
nadšencům další z míst v ČR, kde vzkvétá
dílo Dona Boska!? Uspořádat takové
celostátní
setkání
ale
není
ničím
jednoduchým, zvláště když se počítá
s účastní necelé stovky mladých lidí.
Volba nakonec padla na Sebranice, které jsou na pořádání akcí tohoto
rozměru již zvyklé.
Sebranice, nacházející se mezi městy Litomyšl a Polička, jsou sice
vesnicí s pouze asi tisícovkou obyvatel, nicméně bylo nám řečeno, že
místní jednou pekli buchty i pro 300 účastníků ☺, a tak bylo
rozhodnuto.. Salesiáni jsou v Sebranicích od roku 1991 a pracují zde
v několika oblastech života. Je to farní činnost, dále práce s mládeží
formou kroužků, výuky náboženství, volnočasových aktivit a
"chaloupkového" apoštolátu. S tím vším je spojena formace
potenciálních salesiánů - aspirantů, kteří zde žijí v komunitě a aktivně
se do těchto všech činností zapojují.
I když se naše čtyřčlenná fryštácká reprezentace letos ujala
hudebního doprovodu setkání, a tak měla občas trošičku jiné starosti
než ostatní účastníci, chtěla bych se s vámi podělit o hlavní body
bohatého programu setkání.
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DOKONČENÍ
„Usilujme o to, aby se salesiánská rodina stala širokým hnutím
osob pro spásu mládeže.“- tak zní heslo salesiánského
představeného Dona Pascuala Cháveze Villanuevy pro rok 2009.
Práce přímo s tímto heslem probíhala sice až v neděli dopoledne, ale
vlastně celé setkání se neslo v jeho duchu. Do programu byly
samozřejmě zapojeny i duchovní složky, ale většina aktivit se ubírala
praktickou cestou. Tak především to byly dva bloky workshopů.
V tom prvním byla možnost seznámit se s činností všech vrstev
salesiánské rodiny v ČR i v zahraničí (včetně dobrovolnictví) a ve
druhém si pak mohli účastníci zazpívat, vyřezat obrázky ze dřeva,
dozvědět se něco více o vedení „spolča“ nebo s odborníkem
pobesedovat o tom, jak napsat dobrý článek.. A když říkám, že
praktickou cestou, tak další aktivita byla skutečně výsostně praktická.
Účastníci si mohli ve velké hře vyzkoušet, jak těžké je v našem
byrokratickém prostředí založit nové salesiánské středisko (snad ani
nelze nezmínit nekompromisnost některých úředníků, kteří byli
ochotni stvrdit záměr salesiánských nadšenců podpisem až po korupci
vybraného druhu☺).
Co říci na závěr. Byla to akce vskutku vydařená a jelikož byli účastníci
spokojeni nejen se samotným programem, ale také s hudebním
doprovodem, mohli jsme i my odjíždět s určitým pocitem
zadostiučinění☺.
Tak třeba zase příště…
- ligo -

ADOPCE NA DÁLKU
Tato sbírka se v našem městě koná již
třináctý rok. Díky Vaší finanční pomoci
mohlo už několik indických dětí
absolvovat základní vzdělání a získat tak
naději na lepší pracovní uplatnění a
kvalitnější život. Letos jsme podporovali
celkem sedm dětí, které budou ve studiu
rády pokračovat. Proto, aby tyto děti
mohly dále chodit do školy, je třeba
shromáždit částku 4.900 Kč pro každé z
nich. Kromě toho jeden z adoptovaných
chlapců, Nishal Wiston D´Cunha, začal v
letošním roce studovat na střední škole a
pro jeho studium je třeba částka 6.000
Kč. Za každý Váš dar ze srdce děkují
jménem všech našich dětí
organizátoři sbírky

- 10 -

FARNÍČEK 12/08

PŘEDADVENTNÍ TVOŘENÍ

Ve čtvrtek 27. listopadu se uskutečnilo v klubovně na DISu tvoření pro
děti a rodiče. Kolem 14 hodiny byl ateliér plný dětí. Přišly i maminky a
dokonce i 3 odvážní tatínci. Největší zájem byl o výrobu náušnic,
přívěsků technikou smaltování, o skleněné ozdoby, zdobné kolíčky a
svíčky. Všichni byli spokojeni, když si domů odnášeli vlastní výtvory.
Protože byl zájem dětí opravdu veliký, přály si, abychom se zase někdy
sešli a tuto akci zopakovali. Tak se těšíme, až se zase začátkem
příštího roku znovu uvidíme. Velký dík patří Centru pro rodinný život,
paní Osohové za poskytnutí materiálu a paní Halaštové za to, že nás
naučila technice smaltování. Děkujeme také všem dětem a rodičům,
kteří přišli.
Už teď se těšíme na další tvoření.
vaše katechetky

ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY
 Kdy se v kostele během roku zpovídá?
Před každou mší svatou…
 Co říkám na nové umístění skříňky na parte?
Vůbec mi to nepřipadá nedůstojné, je jen umístěna na informačním
místě a prostor, kde byla dříve není žádné pietní místo. Chce si to
jen zvyknout, že je prostě parte na jiném místě. A nevidím žádný
důvod, proč se dívat na kohokoliv kvůli přemístění skříňky zle.
otec Miroslav
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KALENDÁRIUM PROSINEC 2008
6.12. Památka svatého Mikuláše
7.12. 2. neděle adventní
8.12. Slavnost Neposkvrněného
početí Panny Marie
13.12. Památka svaté Lucie
14.12. 3. neděle adventní
21.12. 4. neděle adventní
24.12. Štědrý den
25.12. Hod Boží Vánoční
26.12. Svátek svatého Štěpána
27.12. Svátek svatého apoštola Jana
28.12. Svátek svaté Rodiny
31.12. Silvestr – konec roku
Fryštácký kostel je zasvěcený památce svatého Mikuláše

PROGRAM VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2008
21.12.
24.12.
25.12.
25.12.
26.12.
28.12.
31.12.

4. neděle adventní
8.00, 10.00
Štědrý den
16.00, 22.00
Hod Boží Vánoční
8.00, 10.00
Živý Betlém na náměstí
14.00
Svátek svatého Štěpána
8.00, 10.00
Svátek svaté Rodiny
8.00, 10.00
Silvestr
17.00 a od 23.00 do 24.00 tichá adorace
PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED VÁNOCEMI
20.12. sobota
9.00 – 11.00 - o. Miroslav Dibelka
16.00 – 18.15 - o. Max Dřímal
22.12. pondělí
16.00 – 18.00 - o. František Bezděk
23.12. úterý
9.00 – 11.00 - o. Jan Komárek
16.00 – 18.15 - o. Miroslav Dibelka

ŽIVÝ BETLÉM
Také v letošním roce připravujeme společně s Městským úřadem
Fryšták v průběhu vánočních svátků už 3. ročník Živého Betléma.
V uplynulých letech se podařilo vždy přispět na dobrou věc –
výtěžek je totiž věnován potřebným dětem.

VĚŘÍME, ŽE PŘIJMETE NAŠE POZVÁNÍ A
NA HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ - 25. PROSINCE
VE 14 HODIN SE VŠICHNI SEJDEME U
BETLÉMSKÉ STÁJE NA NÁMĚSTÍ MÍRU.
Společně si zazpíváme koledy a děti
se opět mohou těšit na živá zvířátka.
Děkujeme, že dokážete mít otevřená
srdce, štědré ruce a pochopení pro dobrou věc.

K

ŘÍŽOV KA

NA

PROS INEC

„Tak jsem si chtěl na Vánoce vybrat nějakou knížku….“
„No a…?“ – dokončení v tajence.
Vodorovně: A. výkon na hrazdě, mužské jméno – B. skupina závodníků,
chlapecké jméno, zúčastnit se závodu – C. odbor technické kontroly, vření,
úslužnost, batoh, pražská SPZ – D.anglicky“červený“, ženské jméno, pyskatá
rostlina, otvory ve zdi, velký zub – E. Tajenka- F. letadlo, symetrála, dánský
ostrov, citoslovce pochopení, ukrajinský poloostrov – G. noviny ruských odborů,
indonéský ostrov, stará litevská mince, sloven. číslovka, anglicky“poměr“ –
H. gruzínská řeka, zaplétat, kočovník – I. šicí potřeby(sloven.), ženské jméno, na
jiné místo (nář.)
Svisle: 1. potrhati – 2. zchátralé věci, ronění – 3. město v USA, německý určitý
člen, švýcarský kanton – 4. bulharská měna, dělat kroky – 5. plynný uhlovodík,
bída – 6. tlumoky, stovky – 7. osobní zájmeno, španělská vychovatelka, pražská
SPZ – 8. část území ČR, velká místnost – 9. připustiti – 10. údaje, ustávat –
11. staroarménské město, osobní zájmeno, SPZ Trebišova – 12. můstek, zábava
– 13. mužské jméno, ostrov v Karibském moři – 14. chutný nápoj, rusky“filmové
plátno“ 15. Běloveská minerálka, souhlásky slova „keser“, druh pepře –
16. vodováhy, na ono místo – 17. produkt, polyreakce etylénu.
Nápověda: D. red, F. als, H. lori, 17. telomer
připravil František Záloha
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