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Milí farníci,
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 Kleveta je jako uhel, když nespálí, aspoň ušpiní.
 Když se primitiv chopí moci, vždycky ji zneužije.
 Láska je slepá, ale sousedi vidí dobře.
 Lenoch považuje každou práci za těžkou.
 Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme.
 Mnozí lidé mají velkou starost, jak se zbavit starostí.
 Mluvíte – li vždy pravdu, nemusíte si pamatovat, co jste řekli.
 Neučíme se pro školu, ale pro život.
 Nehraď se plotem, ale přáteli.
 Není ten milý, kdo krásný, ale krásný, kdo milý.
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

První svaté přijímání se letos ve Fryštáku konalo v neděli 31. května a
přistoupilo k němu 10 chlapců a 6 děvčat.
Prvokomunikanty letos byli:
Anna Barboříková, Jaromír Fuksa, Barbora Halaštová, Eliška
Hřebačková, Kristýna Kamenářová, Jan Karásek, Jakub
Kočenda, Václav Kučera, Oldřich Marholt, Michaela Mikulková,
Naemeku Okonkwo, Martin Plhák, Radim Tkadlec, Marie
Vajďáková, Alois Zapletal a Ondřej Zelinka.
Všechny děti byly na první přijetí Pána Ježíše velmi dobře připraveny a
většina z nich měla za sebou i víkendový pobyt s rodiči na Orlím
hnízdě v Beskydech.
Věříme, že se s nimi budeme i nadále setkávat v našem farním kostele
a že první svaté přijímání nebylo zároveň i jejich přijímáním
posledním.
Byla by to škoda hlavně pro jejich duchovní život – vždyť svatý křest a
první svaté přijímání neodmyslitelně patří do „základní výbavy
každého křesťana – stejně jako další duchovní dary – svaté biřmování,
svátost manželství ….atd.
A Vás rodiče prosíme, abyste svým dětem šli příkladem a byli
jim oporou – protože nejlepší je vždy osobní příklad rodičů….
- red -
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BESEDA O RADIU VATIKÁN
Ve čtvrtek 18. června se ve fryštáckém kinosále sešlo 11 lidí, kteří si
přišli poslechnout zajímavé povídání manželů Miriam a Petra
Cekotových. Ti strávili před několika lety jeden rok jako stážisté
v české a slovenské sekci Radia Vatikán. Beseda byla součástí cyklu,
na kterém spolupracujeme s lektory Moravskoslezské křesťanské
akademie. (Připomínám, že na jaře jsme přivítali ve Fryštáku
bývalého velvyslance ve Vatikánu Pavla Jajtnera).
Ti z vás, kdo přišli, slyšeli spoustu zajímavých poznatků z přípravy
samotného vysílání, informace ze zákulisí rádia – vzpomínky na
setkání se zajímavými osobnostmi – kardinály Špidlíkem a Tomkem a
v neposlední řadě také měli možnost vidět záznam části inaugurační
návštěvy papeže Benedikta XVI. – který komentoval Petr Cekota.
Díky řadě unikátních fotografií jsme měli možnost nahlédnout také do
archívu Radia Vatikán a dozvědět se něco z historie tohoto už více jak
75 ti letého média – jehož vysílání začalo v roce 1931.
Oba přednášející se navzájem skvěle doplňovali a díky Miriam zazněla
i lahodná „slovenčina“ i když jak ona sama říká, za tu dobu co žije ve
Zlíně už plynule přešla do češtiny….
Stěžovat si na stránkách Farníčku na malý zájem o tyto besedy je asi
zbytečné a tak se nabízí otázka, zda má vůbec smysl podobné akce
konat – zajímá to ještě vůbec někoho?
Tentokrát jsme přizpůsobili čas pracujícím (začínali jsme až po 19
hodině a po večerní mši sv.) a stejně to na účasti nebylo nijak vidět.
A to i přes to, že propagace byla značná – hlášení měst. rozhlasu po
celý týden, pozvánka ve Farníčku, Fryštáckých listech a letáčky na
několika místech města. Přitom na módní přehlídce, která se konala
před butikem ve Fryštáku (ve stejný den v 18. 00) se sešlo více jak
80 lidí. A tak se sám sebe ptám – zda nás konzumní způsob života už
pohltil natolik, že nás nezajímají žádné jiné hodnoty? A jak to vidíš
Ty milý čtenáři Farníčku – dokážeš mi na to odpovědět?
- pn -
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– ÚVAHY O MUŽSKÉ SPIRITUALITĚ

NEMÁTE TO PEVNĚ V RUKOU
Fráze, která dnes vládne svépomocnému žargonu naší společnosti,
zní: Vezměte to pevně do rukou!" Mít v rukou svůj osud, práci nebo
finance je dnes považováno za nezpochybnitelnou mravní hodnotu.
Zní to dospěle i duchovně. Na praktické rovině je to pravda, ale na
širší rovině nikoli. Jak stárneme, celá naše duše a zvláště naše chyby
nás o tom poučují.
Zjevně nemáme věci ve svých rukou. Ale není to negativní objev, ve
skutečnosti jde o pravý opak. Je to vzrušující objevení vlastního
osudu, nebeské prozřetelnosti, toho, že jsme vedeni, používáni, že
náš vlastní život má vnitřní smysl, že jsme provázeni, že existuje
smysl našeho osobního povolání a náš osud je darem od Boha.
Poznání, že nemáte věci ve svých rukou, vás staví na správné místo
ve vesmíru. Dojdete k poznání, že tuto loď neřídíte. To je základní
poznání, má-li se člověk cítit v tomto světě jako doma. Je to poznání,
které najdeme u všech klasických hrdinů, u mystiků všech
náboženství i u křesťanských svatých.
Iniciační rituály se snažily předat mladému muži základní sdělení o
životě velmi brzy, dříve než byl plně připraven je slyšet, vidíme, že
tyto rituály se všeobecně snažily připravit mladého muže na to, čemu
se říká velká prohra, nutné poznání, že věci nejsou v naší režii a že
každý pokus převzít režii všechno pokazí. Iniciace tak činily negativně
tím, že člověka vháněly do nevyhnutelných přírodních zákonů, a
pozitivně tím, že mu dávaly smysl pro osud a povolání.
Mladý muž byl také cvičen pomocí různých zkoušek, života v
komunitě a hierarchie. Nějakým způsobem si musel mladý muž
osvojit, že věci nejsou vždycky tak, jak by si přál. Musel se ještě jako
velmi mladý naučit, že často věci dopadnou mnohem lépe, když se
nesnaží převídat a řídit všechny důsledky. Předvídatelnost je možná
dobrá pro vědu, ale nikoli pro duši.
Celá židovsko-křesťanská tradice získávala svůj počáteční náboj v
lidech jako Abraham,Mojžíš, Josef, Izák, Jákob a Pavel. Nebyli to
dokonalí muži, ale dovolili, aby byli použiti ( rozuměj "vyvoleni").
Myslím, že toto je pravděpodobný význam Ježíšova tajuplného výroku
: "Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených".
Jak to skvěle vyjádřila svatá Tereza z Lisieux:" Jste-li ochotni klidně
snášet tu zkoušku, že jste sami sobě nepříjemní, pak budete pro
Ježíše příjemným úkrytem." Díky Bohu, že tuto dvaceti čtyřletou
nevzdělanou francouzskou dívku učinili učitelkou církve. Je
mistrovskou učitelkou, která se nikdy nebála ponižujících důkazů o
sobě samé; říkala jim "malá cesta".
- vybral lk –
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JAK ZÍSKAT PLNOMOCNÉ ODPUSTKY - SERIÁL
Apoštolská Penitenciárie v Římě vydala k příležitosti zahájení Roku
kněží zvláštní dekret, oznamující možnost získat mimořádné
plnomocné a částečné odpustky pro kněze i laiky. Všichni věřící
mohou získat plnomocné odpustky v těchto dnech: v den zahájení a
zakončení Roku kněží (19. června 2009 a 19. června 2010), dále v
den 150. výročí zbožného odchodu sv. Jana Maria Vianneye (4. srpna
2009), a první čtvrtek v měsíci nebo v jiný den stanovený místními
ordináři ve prospěch věřících. Plnomocné odpustky věřící získávají,
pokud opravdově litují svých hříchů, v kostele nebo kapli se zbožně
účastní mše svaté a obětují za kněze církve modlitby Ježíši Kristu,
Nejvyššímu a Věčnému Knězi, a jakýkoliv dobrý skutek, učiněný v ten
den, aby je posvětil a přetvořil podle svého srdce. Dále je třeba, aby
se věřící vyznali ze svých hříchů ve svátosti smíření a pomodlili se na
úmysl Svatého otce. (Jsou zde tedy zahrnuty všechny tři obvyklé
podmínky.) Bylo by velmi vhodné, aby v katedrálních a farních
kostelích kněží, pověření pastorací, vedli tyto pobožnosti, slavili mši
svatou a zpovídali věřící. Starým a nemocným lidem a všem, kteří z
oprávněných důvodů nemohou vycházet z domova, s duší zbavenou
jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, jakmile
to bude možné, budou rovněž uděleny plnomocné odpustky v jejich
vlastním domě nebo tam, kde kvůli okolnostem budou, ve výše
uvedených dnech, pokud se pomodlí za posvěcení kněží a v důvěře
obětují své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Marii, Královnu
apoštolů. Částečné odpustky budou uděleny všem věřícím, kdykoli se
zbožně pomodlí pětkrát Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci nebo
jinou schválenou modlitbu ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za to,
aby byli kněží zachováni v čistotě a svatosti života.
- vn ROK K NĚŽÍ

U příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Marie Vianneye, faráře
arského, zahájil Svatý otec Benedikt XVI. v den slavnosti
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – 19. června 2009 Rok kněží. Během
tohoto jubilejního roku bude sv. Jan Maria Vianney prohlášen
Benediktem XVI. patronem všech kněží na celém světě.
Rok kněží bude trvat do 19. června 2010 a má přispět k vnitřní
obnově všech kněží, aby jejich přítomnost v současném světě byla
skutečným svědectvím křesťanské víry a lásky. Ve svém listu,
vydaném k zahájení tohoto roku a adresovaném všem spolubratřím v
kněžské službě, představuje Benedikt XVI. svatého faráře arského
jako vzor kněžské existence a nabádá k následování jeho
pastoračního přístupu…
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Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI
KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (20. ČÁST)
Dnes se opět budeme věnovat osobnosti
fryštáckého faráře a zároveň děkana P. Jana
Drábka. Ten v červenci 1922 oslavil jubileum 40
let kněžství. Při příležitosti tohoto výročí jej
olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan
jmenoval čestným kanovníkem v Kroměříži,
přičemž už v předchozím roce byl P. Drábek
jmenován arcibiskupským radou. P. Drábek k té
příležitosti do farní pamětní knihy sepsal svůj
životopis, hodnocení své činnosti na předchozích
působištích a také přehled své literární činnosti.
Ta byla značně rozsáhlá – kromě minule
zmíněné publikace o Fryštáku vyšly P. Drábkovi tyto knihy: Kázání na
všecky neděle a svátky, jakož i několik řečí příležitostných (408
stran), jejíž věnování připsal novému arcibiskupovi A. C. Stojanovi,
dále Řeči postní. Postní rozjímání o pobožnosti křížové cesty, vydané
již v roce 1898 v Praze, a v roce 1923 kniha Hledajícím Boha a
Církev, která vyšla také v Praze. Mimo to P. Drábek psal i články do
několika katolických periodik: už od roku 1888 posílal kázání do
Posvátné Kazatelni Kuldovy, dále dopisoval do Rádce Duchovního,
Olomouckého Kazatele a také do Hlasů Svatohostýnských, kde
uveřejnil popis cesty delegace, která vezla korunky pro Pannu Marii
Svatohostýnskou k posvěcení papeži do Říma.
Na konec tohoto přehledu uvedeného ve farní kronice P. Drábek píše:
Ne pro samochválu, ale abych druhé kněze, kteří řádky tyto čísti
budou, ku literární činnosti povzbudil, napsal jsem řádky tyto…
Pokračování příště -vnROK K NĚŽÍ

- DOKONČENÍ

Papež poukazuje na základní znaky, které z faráře arského učinily
kněze podle Božího srdce, totiž pocit zodpovědnosti a láska k
Eucharistii a ke svátosti smíření.
K příležitosti zahájení Roku kněží spustila také vatikánská kongregace
pro klérus nové internetové stránky www.annussacerdotalis.org.
Tento nový web je dostupný v šesti jazycích – italsky, anglicky,
německy, francouzsky, španělsky a portugalsky – a jeho cílem je
nabízet konkrétní pomoc skrze duchovní texty, materiály a
dokumenty týkající se Roku kněží.
Podle: www. tisk.cirkev.cz zpracoval

-vn-

-8-

FARNÍČEK 07/09

NÁVŠTĚVA UKRAJINY
Koncem května jsem měla možnost
zúčastnit se zájezdu s Charitou na
Ukrajinu. Navštívili jsme místa, která
Charita podporuje. Je to sociální
centrum pro děti v Lopatynu, charitu
v Ternopilu, kde vaří obědy pro
bezdomovce a má zde zázemí 40-50
dětí. Dále dětský domov pro 30 dětí
v Ternopilu, chlapecký domov Bortniky
a bývalou vojenskou základnu v Brodech, kde nyní pracují
4 dobrovolníci, kteří se starají o 30 klientů, propuštěných z vězení
(bez dokladů).
Tito delikventi zde mohou pracovat v stolářské dílně nebo chovat
prasata, krávy a kozy. Byli jsme se také podívat na bývalý kolchoz,
kde nyní pěstují na 300 ha pšenici a pohanku.
Zaměstnávají brigádníky a zisk jde na místní charitu.
Bydleli jsme v Zarvanici. Je to Mariánské poutní místo, říkají mu
„Ukrajinské Lurdy“. Starali se o nás bohoslovci prvního ročníku.
V soboru večer zde šel od farního kostela k poutnímu kostelu světelný
průvod modlících se matek. V neděli byla slavná dvouhodinová
bohoslužba. Měli jsme možnost poznat východní řeckokatolickou
liturgii (nádherně zpívanou).
Zůstaly mi vzpomínky na Ukrajinu, kde mají krásně úrodnou
černozem (3 m orné půdy). Okolo cesty se pasou krávy, koně, husy
s housaty a slepice. Takový obraz, jako u nás před 50 lety.
Dýchla na mne pohoda a klid. I když vím, že je to jen zdání z venku,
ale jejich každodenní život musí být těžký.
Ludmila Görigová
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JAK U OSTROVA FARDIS KOTVILA LOĎ SANTA MAXMÍRA…
Byl pátek 26. června a děti, které navštěvují náboženství, čekala akce
pod názvem „Den na DISu“. Sraz všech jedenapadesáti přihlášených
dětí byl u školy v 7.30 hodin, kde už je čekali námořní důstojníci.
Zkontrolovali celkový stav posádky a přesunuli se s nimi na ostrov
Fardis, kde je očekával na kapitánském můstku lodi Santa Maxmíra
kapitán lodi (otec Max), kormidelník (otec Mirek) a další členové
posádky. Kapitán lodi všechny přivítal a poděkoval jim za projevenou
důvěru, že si vybrali ke společné plavbě právě jeho loď. Všichni nato
obdrželi lodní lístky a vstoupili do hnědé kajuty. Zde dostali lákavou
nabídku, stát se námořníky této obrovské lodi. Bylo však zapotřebí
projít celodenní zkouškou. Takový námořník přece musí mít
především velkou víru, protože bude překonávat na rozbouřeném
moři řadu nebezpečných situací, jeho paže musí být zdatné, hlava
bystrá a ruce šikovné. Svou víru mohly děti projevit při následující
mši svaté v lodní kapli, na oltář při ní přinesli papírovou loďku po
okraj naplněnou lístečky, na nichž každý odevzdal nejvyššímu
Admirálovi své bolesti a obavy. Pak už byli všichni nováčci rozděleni
do posádek deseti člunů a pod vedením zkušených důstojníků zahájili
výcvik na ostrově Fardis. Podle plánku je čekalo velké množství
různých úkolů, měli zhotovit záchranné lano, vyluštit šifrované
zprávy, ulovit udicí mořské dravce, správně zakotvit člun či překonat
dravou říčku na pontonovém mostě….Všechny čluny zdárně splnily
své poslání a tak každý plavčík mohl s úderem fryštáckých zvonů
v pravé poledne pospíšit do lodní jídelny, kde zakoupil za 5000 liber
chutné ovocné knedlíky od Jiřinky a ještě si mohl vyměnit v lodním
baru zmrzlinový šek za studenou lahůdku. Pak ti nejšikovnější
v lodních dílnách zhotovovali námořnické oblečení a drobné šperky.
Další proháněli míč na ostrovním hřišti až do chvíle, kdy je svolal
lodní zvonec opět pod kapitánský můstek. Kapitán Max vyhodnotil
celodenní zkoušku plavčíků, odměnil důstojníky člunů a mořskou
vodou pasoval úspěšné posádky na námořníky. Dle úspěšnosti
zkoušek obdržel každý odpovídající finanční odměnu (pohybovala se
v rozmezí 2 – 3000 liber), která byla určena na nákup sladkého
balíčku. A pak už mohla vypuknout pravá námořnická diskotéka,
naplněná pohodou a radostí ze splněného cíle. Netekl zde proudem
rum, ale originál kofola, která povzbudila mnohé k divokému
tanečnímu rejdění. A tak nezbývá než poděkovat Pánu za pěkně
prožitý den, krásné počasí a plavbu bez ztroskotání. V 17 hodin
odjížděly z DISu poslední děti a naše plavba na lodi Maxmíra skončila.
Velký dík patří statečným důstojníkům:
Peťovi, Lidušce,Terezce, Jendovi, Pavlům O.H.K., Lucce, Evičkám
K.N., Filipovi, Frantovi a také Víťovi Kubovi, otcům Maxovi a Mirkovi,
Trubkovi a katechetkám.
vaši organizátoři
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BRIGÁDA U KOSTELA
Úvodem bychom chtěli moc poděkovat
všem, kteří se podíleli v posledních
2 měsících na pracích v okolí kostela.
Jak už jste si sami jistě všimnuli, došlo
k osekání venkovních omítek, k výkopu u
severní zdi kostela – odvětrání vlhkých
základů, jejich izolaci a nově byla odbornou
firmou odkanalizována a předlážděna část
komunikace v okolí kostela.
Momentálně se čeká na příhodné počasí,
aby se dalo začít s nátěry střechy
a připravena je i rekonstrukce historického
kříže u kostela.
Ta by měla proběhnout v červenci a bude se na ní podílet stejná
restaurátorka, která provedla i opravu rozbitého kříže na Vítové
(před 2 lety) – paní Pavla Hradilová z Muzea Jihovýchodní Moravy.
Věříme, že všechny práce, které jsme naplánovali na letošní rok se
podaří zvládnout. V této souvislosti ještě jednou prosíme, aby si
muži do svých diářů červeně poznamenali datum 11. a 12. září.
Důvodem je, že během těchto dvou víkendových dnů (pátek odpoledne
a sobota ) by mělo dojít k osekání vnitřních omítek na severní straně
kostela. Budeme potřebovat spoustu ochotných rukou s kladivy a
majzlíky. Hlavně kvůli tomu bude v pátek večer a sobotu ráno zrušena
mše svatá, abychom stihli kostel před nedělními bohoslužbami ještě
uklidit. ( V této souvislosti žádáme i ženy, zda by v sobotu odpoledne
mohly přijít do kostela provést generální uklid).
Věříme, že tuto poslední velkou brigádní akci v letošním roce
společně zvládneme. Protože Farníček v srpnu nevychází
připomínáme tuto velkou prosbu už teď.
Dobře víme, že bez Vaší ochoty a pomoci by se tato důležitá a
nutná rekonstrukce vnitřního prostoru našeho chrámu nedala
zvládnout.
Těší se na Vás ekonomická rada.
PS:
Velký dík patří také zemědělskému
družstvu vlastníků Fryšták za pomoc
při odvozu a likvidaci vykopané
zeminy.
Jako vždy bylo připraveno pro brigádníky
občerstvení – tentokrát si je opravdu
zasloužili….
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KALENDÁRIUM ČERVENEC A SRPEN 2009
ČERVENEC

3.7. Svátek svatého Tomáše, apoštola
5.7. 14. neděle v mezidobí
11.7. Svátek svatého Benedikta
12.7. 15. neděle v mezidobí
19.7. 16. neděle v mezidobí
22.7. Památka svaté Marie Magdaleny
25.7. Svátek svatého Jakuba, apoštola
26.7. 17. neděle v mezidobí
29.7. Památka svaté Marty
31.7. Památka svatého Ignáce z Loyoly
SRPEN

1.8. Památka svatého Alfonsa z Liguori
2.8. 18. neděle v mezidobí
4.8. Památka svatého Jana Vianneye
svatá Klára z Assisi
6.8. Svátek Proměnění Páně
8.8. Památka svatého Dominika
9.8. 19. neděle v mezidobí
10.8. Svátek svatého Vavřince
11.8. Památka svaté Kláry
14.8. Památka svatého Maxmiliána Marie Kolbeho
15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
16.8. 20. neděle v mezidobí
20.8. Památka svatého Bernarda
21.8. Památka svatého Pia X.
22.8. Památka Panny Marie Královny
23.8. 21. neděle v mezidobí
24.8. Svátek svatého Bartoloměje, apoštola
27.8. Památka svaté Moniky
28.8. Památka svatého Augustina
29.8. Umučení svatého Jana Křtitele
30.8. 22. neděle v mezidobí
Maxmilián Kolbe
STAŘÍČKOVA POUŤ

2009

V předstihu upozorňujeme, že letošní „Staříčkova pouť“ proběhne už
v neděli 20. září. (Důvodem tohoto termínu je návštěva papeže
Benedikta XVI. v Česku o víkendu kolem svátku sv. Václava). Věříme,
že v rámci odpoledního programu se představí také dětská schola
případně jiná fryštácká hudební nebo dramatická uskupení.
Vaše náměty jak „vylepšit“ program vítáme na e-mailu
farnicek@post.cz
DĚKUJEME

DOPLŇOV AČK A

NA

PRÁZ DNINY

PŘEJEME VÁM VŠEM PĚKNOU DOVOLENOU I KDYŽ ANI NA
DOVOLENÉ….DOKONČENÍ V TAJENCE.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
M M M M M M M M M M M M M M M

16 17
M M

18
M

Legenda: 1. Město na soutoku Vltavy a Labe – 2. Zbraň indiánů –
3. Druh ryby – 4. Cibulovité květiny – 5. Slovensky „mraveniště“ –
6. Město pod Brdy – 7. Nevlastní matka – 8. Německé město –
9. Ostravské letiště – 10. Rusky „mléko“ – 11. Moravský kněz,
přírodovědec a biolog (1822 – 1884) – 12. Známý obraz Panny Marie –
13. Český herec (Jaroslav) – 14. Modřina pod okem – 15. Odříkávat
modlitbu – 16. Jméno herečky Dvorské – 17. Ztrácet (čas) – 18.
Nemocní lidé
Nápověda : Mendel
Tajenka z minula: a školní rok zas končí
připravil František Záloha
PRO ZASMÁNÍ:
„Kam pojedeš letos na dovolenou Jarmilo?“
„Ještě nevím, loni jsem prožila celý týden v agónii.“
„Opravdu? To my s Vaškem do ciziny nejezdíme.“
***
Pěší turista přijde do restaurace a posadí se.
Přijde k němu vrchní a ptá se:
„Tak co si dáte?“
„To co máte. Já piju všechno, jenom z vody se mi někdy točí hlava.“
***
Baví se dvě duše v ráji: "Jaká byla poslední věta, kterou jsi slyšel na
zemi?" - "Byl to hlas mé ženy." "A co říkala?"
"Když mě na chvíli pustíš k volantu, budeš úplný anděl."
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