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Goethe: Nelze být vždy hrdinou, ale vždy…dokončení v tajence. 
Vodorovně: A. Cestářovo nářadí, opak výhry. – B. Kritizovat, hudební nástroj, 
druh paliva (slovensky). – C. Kočovní nájezdníci, druh hřibů, český malíř. – D. 

Kvantový zesilovač, dřevěný podstavec stanu, značka koupelové pěny. – E. 
TAJENKA. – F. Město v USA, švédské město, chobotnatci, japonský peníz, větná 

spojka. – G. Francouzská řeka, značka nábytku, patřící lvu, rusky“toto“, 
vyučovat. – H. Opuchlina, jméno herečky Janžurové, MPZ Tanganiky, polská 
řeka, údaje. – I. Prostředek na měkčení vody, rosol, město v Rusku. 
Svisle: 1. Šachový velmistr, tohoto roku. – 2. Bulharská měnová jednotka, drahý 
kov. – 3. Doplněk pánských kalhot, pokolení. – 4. Zbytek vykáceného stromu, 

kanadský populární zpěvák. – 5. Město v Čadu, narůstati. – 6. Proud, město 
v Rusku. – 7. Slovensky „jak“, zkrat. obchodně technické skupiny, SPZ Náchoda. 
– 8. Jedna z pražských SPZ, německy „všechno“. – 9. Město na řece Don, tisková 
agentura USA. – 10. Krétské pohoří, vyčnívati. – 11. Kmeny, římsky 551, irské 
pohoří. – 12. Restaurace a jídelny (zkr.), srdečnice. – 13. Patro ve stodole, 
letoun. – 14. Snadno, pocit dlouhé chvíle. – 15. Izákova žena, chutný nápoj. – 
16. Směnečný ručitel, vybraná společnost. – 17. Symetrála, plynný uhlovodík. 

Nápověda: F. Ask, H. EAT, 10. Ída, 15. Rebeka. 

Tajenka z minula: Škola končí život však jde dál. 
         připravil F. Záloha 
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Z OBSAHU 
KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ 
LITURGICKÉ OKÉNKO 

POUŤ KE SVATÉ ANNĚ 
PO STOPÁCH CAMINA 
STAŘÍČKOVA POUŤ 2010 

STAR DANCE - FRYŠTÁK 

 

 

PROGRAM POUTI 

(NEDĚLE 26. 9. 2010) 
   9.00    Otevření výstavy 

fryštáckých   malířů a 

výtvarníků v sále DISu 

10.00    Slavnostní mše 

sv. celebrovaná novým 

provinciálem salesiánů  

 P. Petrem Vaculíkem 

11.30    Občerstvení na 

farním dvoře 

14.00 – 18.00 

Odpolední program 

(Soutěže pro děti, 

vystoupení fryštáckých 

kapel, skákací hrad, 

promítání filmů atd.) 

Je zajištěno občerstvení, 

chybět nebude „Staříčkův 

ležák“, limo zdarma atd. 

              Těšíme se na Vás. 

 
Akce se koná pod záštitou  
Zastupitelstva města Fryštáku,  
Domu Ignáce Stuchlého,  
místní organizace KDU- 
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V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 

slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže je 

květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská, 

ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec je modlitbou 

krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je 

též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 

nechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. Přesto 

co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence 

už mnohé vyprosila. 

 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 

famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 

Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 

ji připravovali. 

 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 

biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 

Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 

potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 

vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 

svou láskou je Světlo pro každého člověka. 

 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 

Marii. 
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D U C H O V N Í   S L O V O 
Milí bratři a sestry, 

jediným místem, kde je třeba začít  

přemýšlet o svém životě, je místo,  

na kterém stojím. Jediným časem, kdy 

je třeba rozhodnout se pro změnu je  

dnes. Staří Řekové tomuto času, který 

je příležitostí a výzvou, říkali kairos.  

Čas, který plyne a který nelze uchopit, 

který se skládá z minulosti, přítomnosti 

a budoucnosti, který lze počítat a který lze doslova hmatat, nazývali 

chronos – to je čas lineární, neoblomný, tikající a hrozící každou 

minutou a vteřinou. Kairos, čas Boží přítomnosti je kairos životního 

zrání, nepostižitelného okamžiku, kdy se s námi opravdu něco děje. 

Je to ten čas, o který v životě skutečně jde a v němž jsme mladí nebo 

staří, záleží jen na nás. Jack Welch řekl, že „život je možné prožívat 

jen směrem vpřed a chápat jen směrem vzad.“ Domnívám se, že čím 

více chápeme a rozumíme svému životu, co v něm činil Bůh, jak nás 

kolikrát zachránil, tím se stáváme mladší, i když nám přibývají léta. 

Píšu to s vědomím dalšího školního roku.  

*** 

Čeká nás v tomto měsíci „Staříčkova pouť“ a snad se letos dočkáme  

i otevření „Staříčkova muzea“ na faře. Děti začnou chodit do 

náboženství, tak jim to nezapomeňte připomenout. 

Vítám mezi námi také nového spolubratra, zatím jáhna, brzo kněze - 

Libora Všetulu. Ať se mu mezi námi ve Fryštáku líbí. 

    

           Bůh nechť Vás vede a ochraňuje  

       to Vám přeje otec Miroslav 

 

O D  A  D O  Z -  O  J Í D L E  A  P I T Í –  F R A N T I Š E K  Z Á L O H A 

 

 Na srdci oběd neuvaříš. 

 Nejlepší víno je archivní, nejlepší voda čerstvá. 

 Nezačínej den pitím octa. 

 Neznámé hřiby – osudné chyby. 

 Nejlepším lékem proti kocovině je nemít ji. 

 Nejlepší víno je mešní – jeden pije a celý kostel zpívá. 

 Obžerství zabijí víc než meč. 

 Opilost není nic jiného než dobrovolné šílenství. 

 Objev nového jídla má pro lidstvo mnohem větší význam, než 

objev nové hvězdy. 

 Po nezralém ovoci bývají nemoci. 
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K A L E N D Á R I U M    Z Á Ř Í  2 01 0 
  3.9. Památka svatého Řehoře Velikého 

  5.9. 23. neděle v mezidobí 

  8.9. Svátek Narození Panny Marie 

12.9. 24. neděle v mezidobí 

13.9. Památka svatého Jana Zlatoústého 

14.9. Svátek Povýšení svatého kříže 

15.9. Památka Panny Marie Bolestné 

19.9. 25.neděle v mezidobí  

21.9. Svátek svatého Matouše 

26.9. 26. neděle v mezidobí (Staříčkova pouť)   sv. Řehoř Veliký 

27.9. Památka svatého Vincence z Paula                   

28.9. Slavnost svatého Václava 

29.9. Svátek svatých Michaela, Gabriela, Rafaela 

 

FRYŠTÁCKÁ STAR DANCE – SOUTĚŢ NA STAŘÍČKOVĚ POUTI 
Na letošní Staříčkovu pouť (26. září) opět připravujeme soutěž pro 

rodiny, která tentokrát ponese název Fryštácká StarDance. Jak už 

název napovídá, síly se tentokrát budou měřit v tanečním umění. 

Úkolem každé rodiny, která se bude chtít do soutěže zapojit, je 

vymyslet si a nacvičit taneční či pohybovou sestavu na libovolnou 

písničku, melodii k pohádce, apod. (můžete si připravit i taneční 

kostýmy). Podmínkou je, aby se do tančení zapojili opravdu všichni – 

tedy děti i rodiče. Na všechny účastníky soutěže čekají lákavé ceny. 

Prosíme rodiny, které se budou chtít do soutěže zapojit, aby se co 

nejdříve přihlásily a zároveň nahlásily název písničky, na kterou 

budou tančit, a to u Pavla Nášela (sms na číslo 607 801 942) nebo na 

e-mailu Farníčku: farnicek@post.cz. Všechny rodiny do této soutěže 

srdečně zveme a už teď jsme zvědaví a těšíme se na jejich 

vystoupení.                            Organizátoři fryštácké StarDance 

 

K L U B   M A M I N E K  F R Y Š T Á K 
Pravidelné úterky od 9-11 hodin: 

7.9.  Přivítání po prázdninách 

 Cvičení s dětmi s Danuškou  

 14.9. Seznámení se znakovou řečí  

pro hluchoněmé s paní K.Damborskou 

 21.9. Tvořeníčko na podzimní téma 

28.9.  Státní svátek – klub maminek uzavřen 

Pravidelné čtvrtky od 16-18 hodin: 

Po předchozí domluvě - herna – volné hraní dětí 

Páteční tvoření 24. 9. v 17 hod. 

 Pletení z pedigu s paní Magdou Plškovou - materiál zajištěn. 
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Dokončení z předcházející strany 

Na cestu dostali dobrovolníci 

tři symbolické předměty: 

svíčku (symbol světla pro 

mnohé bloudící a opuštěné 

mladé lidi, kteří hledají smysl 

svého života), nádobku na 

vodu (symbol živé vody, 

kterou mají dolévat do 

„nádob“ svého života) a malý 

kříž (symbol naší spásy a síly 

nezaleknout se křížů, které je 

během služby potkají). 

Pro úplnost ještě dodejme, že Veronika nepatří k těm „exotickým“ 

dobrovolníkům – nemíří tedy do některé z takových zemí, jako třeba 

Indie. Situace se vyvinula tak, že bude pomáhat v péči o problémové 

mladé lidi v jednom salesiánském zařízení v Německu. 

Farníček jí v její budoucí nelehké práci vyprošuje  

Boţí poţehnání a hodně sil… 

                -nos- 

PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO PROVINCIÁLA SALESIÁNŮ 
Novým provinciálem českých salesiánů se od  

26. června 2010 stal P. Petr Vaculík, který převzal 

pomyslné veslo po P. Františku Blahovi během 

slavnostní mše svaté v kostele sv. Terezičky v 

Praze-Kobylisích. 

Otec Petr Vaculík se narodil 3. 11. 1959. Pochází 

z věřící rodiny ze Zlína a má tři sestry. Ve svém 

rodišti se již v 70. létech seznámil se salesiány. 

Své první sliby složil tajně v roce 1978, věčnou 

profesi o šest let později. Vyučil se elektromechanikem a na střední 

průmyslové škole elektrotechnické získal maturitní vysvědčení. Po 

absolvování dvouleté vojenské služby vystudoval teologii na 

Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích.  V roce 1988 

přijal jáhenské a posléze i kněžské svěcení. Působil jako kaplan 

v Kyjově a ve Vizovicích. Po „sametové revoluci“ začínal v salesiánské 

komunitě ve Zlíně. Čtyři roky žil v Řádu bratří blahoslavené Panny 

Marie Karmelské v Kostelním Vydří a ve Frýdlantě nad Ostravicí. Od 

roku 1998 působí na Prostějovsku. Již čtvrtým rokem vykonává službu 

ředitele komunity v Prostějově a druhým rokem je členem provinciální 

rady. Motto nového provinciála zní: „I když povolání každého z nás má 

jinou podobu, přece jsme všichni pozváni k rozhodnosti a pevné 

věrnosti Kristu a závazkům, které jsme na sebe kdysi dobrovolně vzali. 

Ježíšova cesta je úzká pro začátečníka, ale široká pro pokročilého.“   
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 ZVEME VÁS NA KNĚŢSKÉ SVĚCENÍ LIBORA VŠETULY 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Osobně pozval budoucí novokněz Fryštačany na primiční mši svatou už v  
v neděli 29.8. 2010 –  tady jsou pozvánky na svěcení i na primice… 
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PRÁZDNINOVÁ POUŤ U SVATÉ ANNY V LUKOVSKÉM 
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NOVÍ SALESIÁNŠTÍ DOBROVOLNÍCI BYLI VYSLÁNI DO SVĚTA 
V průběhu prázdnin nám do redakce přišla zajímavá informace 

týkající se dobrovolnické služby…a jedné Fryštačanky…  

V Ostravě vyvrcholila celoroční příprava salesiánských misijních 

dobrovolníků. Mladých lidí, kteří odjedou do Bulharska, Jihoafrické 

republiky, Etiopie, Konga, Indie, Slovenska a Německa pomáhat 

salesiánům a sestrám salesiánkám, hlavně v péči o děti (romské děti, 

děti ulice, mládež na internátu s handicapem apod.). V sobotu 19. 

června zde proběhl program pro veřejnost pod názvem Aksanti a v 

neděli 20. června 2010 slavnostní bohoslužba. Jedním z třinácti 

vyslaných dobrovolníků byla i zástupkyně naší farnosti (a již 

druhý salesiánský dobrovolník z Fryštáku) Veronika Osohová. 

Aksanti znamená svahilsky děkuji. Takto nazvaný program u 

ostravských salesiánů měl přiblížit práci dobrovolníků veřejnosti. A 

tak se zde v sobotu odpoledne sešlo přibližně sto hostů (včetně rodičů 

dobrovolníků). Nejdříve se jim představilo 15 dobrovolníků bývalých, 

u nichž mohli všichni podle přinesených charakteristických předmětů 

odhadovat, ve které to zemi před časem působili. Pak přišli na řadu 

dobrovolníci stávající. Moderní technika přitom umožnila zajímavou 

komunikaci (z očí do očí) se třemi z nich, pracujícími v Indii a Mexiku. 

A nakonec se představili i dobrovolníci noví a krátce popsali místa, do 

kterých se zanedlouho vydají. 

Program byl proložen 

písničkami zajímavé 

ostravské skupiny Malamör 

a v jeho závěru se přítomní 

dočkali třeba ještě 

vysvětlení pojmu Adopce na 

blízko či přednesu africké 

pohádky Proč slepice 

nemohou létat. A pak už 

následovala volná část. 

Přítomní si mohli zasoutěžit 

ve znalostech o zemích, v nichž dobrovolníci působí, shlédnout 

vystavené památky na tyto země, vyzkoušet různé oděvní součásti 

(např. indické sárí) a pochutnat si na nejrůznějších specialitách. Asi 

tou „nejzajímavější“ z nich byla delikatesa, přivezená (zlíňákem 

Jirkou Pavelcem) až ze Zambie – totiž vkusně upravené housenky. 

Mňam!? – už na pohled. (Ano, i někteří ze zástupců Fryštáku si tu 

rozkoš dopřáli.) V neděli následovalo v kostele sv. Václava před 

kamerami televize Noe slavnostní vyslání dobrovolníků se složením 

slibu a požehnáním na cestu. A to v rámci bohoslužby, kterou vedl 
provinciál salesiánů P. František Blaha. - pokračování na další straně - 

  

 

220. výročí založení osad Lukovské, Suché a Žabárna (1790 – 

2010) si připomněli v rámci 5. setkání u sv. Anny rodáci, obyvatelé 

a přátelé bývalé Zadní Vsi a místních částí města Fryštáku. Spolu s 

otcem Maxem se pomodlili za dílo svých pracovitých prapředků, 

rodičů, bratří a sester a poklonili se památce bývalé familiantky 

Anny Lehké z Lukovského, která při svém putování po poutních 

místech a farnostech Moravy, Slezska, Rakouska i zemí jižních 

Slovanů soustředila skrovný kapitál a věnovala ho na zbudování 

kříže před Lukovským (1905) a sochy sv. Anny mezi osadami Suché 

a Lukovské (1907). Dokonce i rosa nebeská ve chvíli pobožnosti 

uprostřed Fryštácké brázdy jakoby osvěžila příjemnou sousedskou 

atmosféru, která tradici setkání svatoanenských doprovází. 

                                                          -sz- 

 
 

http://mladez.sdb.cz/res/data/761/083496.doc
http://mladez.sdb.cz/res/data/761/083496.doc
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ŠPANĚLSKO  – PO STOPÁCH CAMINA (1. ČÁST) 
V jednom z předcházejících ročníků našeho farního zpravodaje jste si 

mohli přečíst zajímavé vypravění Pavla Osohy ml. o jeho poutním 

putování do španělského města Santiaga de Compostela. 

Tato pouť lákající v poslední době stále více lidí, před zhruba před 10 

lety učarovala i mě. Bohužel jsem se na tuto poutní cestu zatím 

nevydal. (tak třeba až v důchodě…). I přesto pozorně sleduji a 

zajímám se o vše, co se týká této velmi náročné pouti. Letos se mi 

však naskytla možnost objevovat Španělsko z jiného pohledu, než 

klasického „plážového povalování“ a proto bych se rád se čtenáři 

Farníčku o své dojmy podělil. Během deseti dnů jsme autem 

s manželkou a dcerou (která tady studovala) projeli nejenom 

centrální část této nádherné země, ale měli jsme možnost vidět také 

Cantábrii (na severu), která se stejně jako Galicie (na západě) 

poněkud vymyká našim představám o vyprahlé „Mesetě“. Tyto části 

Španělska na pobřeží Biskajského zálivu – „Kantabrijského moře“ – 

jak mu tady říkají, se podobají spíše Irsku. Nekonečné zelené 

pastviny, strmé skalní útesy ostře spadající do moře, historické 

vesnice a města neovlivněné „maurským uměním“ – jejichž původ je 

datován až někam do 11. či 12. století. Měli jsme možnost 

prohlédnout si bývalá i současná královská města – Burgos, Toledo  

i Madrid a návdavkem další historické skvosty – Segovii, Santander, 

Comillas a nádherné městečko Santillanu del Mar (v jejíž blízkosti leží 

i známá jeskyně Altamira s prehistorickými malbami starými 15 000 

let). Na mnoha místech jsme se potkávali s lidmi putujícími do 

Santiaga – protože cest, jak tam dojít je spousta. A tak jsme se 

vlastně stali takříkajíc také trochu poutníky – byť do cíle jsme nedošli. 

Ale jak píše známý brazilský spisovatel Paul Coelho (který tuto poutní 

cestu prošel už v 80. letech 20. století) „Není důležitý cíl, ale cesta 

samotná….“. Ve vzpomínkách se teď vracím zpět na začátek – na 

letiště v Praze Ruzyni, odkud jsme v úterý 28. června odlétali do 

Madridu. Hned po příchodu do odbavovací haly nás totiž čeká 

nepříjemná informace. Letadlo má téměř 3 hodiny zpoždění a tak 

místo v 11 odletíme nejdříve ve 14 hodin. Několikrát procházím 

terminálem a skončím v prodejně knih. Přece jen jsem na něco 

zapomněl. Prodavačka mně s úsměvem podává útlou knížku – 

španělskou konverzaci. No co, aspoň čas strávený na letišti nějak 

smysluplně využiji k zapamatování si důležitých španělských frází a 

slovíček. Por favor, gracias a cerveza – prosím, děkuji a pivo – to si 

snad zapamatuji a návdavkem ještě přidávám buenos días (dobrý 

den), buenas noches(dobrou noc), hola (ahoj) a adios (sbohem). 

Tohle jazykové vybavení mi snad pro začátek bude stačit….Ale to už 

se z amplionu ozývá „ cestující do Madridu k bráně 19“ - a naše 

španělské dobrodružství může začít.                                            -pn- 
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LITURGICKÉ OKÉNKO 
Přinášíme další část seriálu Jany Skaličkové o tom, co bychom měli 

znát - tentokrát o …BIBLI. 

Před časem skončil rok bible, který vyhlásil svatý otec Benedikt XVI. 

Pojďme se spolu trochu zamyslet nad touto posvátnou knihou. Bible 

se skládá ze 46 knih Starého zákona a z 27 knih Nového zákona. 

Starý zákon se skládá z 5 knih Mojžíšových (Pentateuch), historických 

spisů, mudroslovné a prorocké literatury. Nový zákon obsahuje 

především 4 knihy evangelií (Matouš,Marek,Lukáš,Jan),Skutky 

apoštolů, listy apoštola Pavla, Petra, Jakuba..a knihu Zjevení Janovo 

(apokalypsu). Možná se ptáte, proč máme tolik evangelií, jestli by 

nestačilo jedno. Nestačilo. Každé evangelium má svůj osobitý ráz a je 

určeno jiné skupině lidí. Jedno je pro začínající křesťany, druhé pro 

ty, kteří vydávají svědectví. Nejtěžší je Janovo evangelium, které se 

čte v kostele o vánocích. Jsou v něm obsaženy základy teologie. 

Knihy Starého zákona vznikaly 1000-2000 let před Kristem. Nový 

zákon mezi lety 50-150 našeho letopočtu. 

Pro toho, kdo začíná číst bibli je lépe začít od Nového zákona, protože 

Starý zákon je složitý na pochopení. Bible ovšem není kronika dějin 

lidstva, nelze se na ni dívat z vědeckého pohledu. Ukazuje nám vztah 

Boha k lidem a lidí k Bohu. V první kapitole se píše o stvoření světa a 

člověka. Je to až úsměvné vyprávění, ale měli bychom mít na zřeteli, 

že bylo psáno tak, aby to tehdejší člověk (který neměl takové 

vědomosti jako my dnes)pochopil. Není důležité trvat na tom, zda 

svět vznikl za šest dnů, vždyť jeden den je u Boha tisíce nebo možná 

miliony let. Ani není podstatné, zda byli na světě jen dva lidé, či snad 

víc. Jestli byl Adam běloch nebo černoch, protože se celý svět vyvíjí a 

my na tomto Božím stvořitelském díle pokračujeme.   

           -js- 

P L N O M O C N É  O D P U S T K Y – S E R I Á L  
ZÁVĚREČNÁ SLAVNOST MISIÍ 

Ten, kdo při konání (lidových) misií vyslechne nejméně jedno kázání 

a bude se účastnit slavení závěrečné mše svaté, může získat 

plnomocný odpustek. 

*** 

ČETBA PÍSMA SVATÉHO 

Kdo se nejméně půl hodiny bude s úctou náležející bohoslužbě slova 

věnovat četbě Písma svatého (podle způsobu „lectio divina“ – 

duchovního – rozjímavého čtení), získává plnomocný odpustek. Za 

kratší čtení Písma jsou propůjčeny částečné odpustky. Tyto odpustky 

lze získat každý den. 

Pro získání všech plnomocných odpustků platí tři obvyklé podmínky: 

svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.  

           -vn-  
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     Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 

KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (29. ČÁST) 

 

Místo P. Jana Kubína, který zemřel 

v listopadu 1946, nebyl ustanoven 

na fryštácké faře nový farář 

odjinud, ale duchovní správa 

farnosti byla svěřena 

salesiánskému ústavu ve Fryštáku. 

Duchovní správcem farnosti se 

poprvé stal salesián – P. František 

Pitrun. Za jeho kaplana byl 

ustanoven salesián P. František 

Horáček. P. Pitrun se narodil 16. 

března 1915 v Hranicích na 

Moravě. Do salesiánského 

aspirantátu ve Fryštáku přišel v 

roce 1928. Během druhé světové 

války byl nasazen na nucené 

práce. Na kněze byl vysvěcen 7. 

listopadu 1943. P. Pitrun byl 

srdečný člověk, který měl rád lidi, 

což jen potvrzuje pozdější zápis P. Pijáka, podle něhož byl P. Pitrun 

mezi fryštáckými farníky velmi oblíben. 

Během působení P. Pitruna na fryštácké faře, které trvalo něco přes 

tři roky, byla jižní část kostelní střechy pokryta eternitem, kostel byl 

zevnitř nově vymalován a bylo v něm instalováno nové elektrické 

osvětlení. Kromě toho byl snížen hlavní oltář tak, aby za ním lépe 

vynikl obraz sv. Mikuláše a do kostela také přibyl nový boží hrob z 

dubového dřeva. P. Pitrun také věnoval kostelu sochu Panny Marie. 

Všechny tyto rekonstrukce a úpravy kostela byla prováděny 

především kvůli připravované primici fryštáckého rodáka, salesiána P. 

Rudolfa Chudárka, která se konala ve Fryštáku 3. července 1949. 

Už v předchozím roce – 1948 zavítal P. Pitrun do přifařených obcí, v 

nichž se během května 1948 uskutečnily patrně poslední církevní 

slavnosti před dalšími 40 lety totality.  

Dne 2. května 1948 posvětil P. Pitrun v Lukovečku zvonek do místní 

kapličky, který byl pojmenován Maria – Václav. O tři týdny později – 

23. května posvětil na Vítové novou kapli Panny Marie Sedmibolestné 

a v ní také nový zvonek, který nese jméno Maria – Josef.  

V následujícím roce – 1949 se konalo svěcení kříže na Žabárně. V té 

době se ale už začaly nad salesiány ve Fryštáku stahovat mračna… 

                             pokračování příště 
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ŠPANĚLSKO  – PO STOPÁCH CAMINA (1. ČÁST) 
V jednom z předcházejících ročníků našeho farního zpravodaje jste si 

mohli přečíst zajímavé vypravění Pavla Osohy ml. o jeho poutním 

putování do španělského města Santiaga de Compostela. 

Tato pouť lákající v poslední době stále více lidí, před zhruba před 10 

lety učarovala i mě. Bohužel jsem se na tuto poutní cestu zatím 

nevydal. (tak třeba až v důchodě…). I přesto pozorně sleduji a 

zajímám se o vše, co se týká této velmi náročné pouti. Letos se mi 

však naskytla možnost objevovat Španělsko z jiného pohledu, než 

klasického „plážového povalování“ a proto bych se rád se čtenáři 

Farníčku o své dojmy podělil. Během deseti dnů jsme autem 

s manželkou a dcerou (která tady studovala) projeli nejenom 

centrální část této nádherné země, ale měli jsme možnost vidět také 

Cantábrii (na severu), která se stejně jako Galicie (na západě) 

poněkud vymyká našim představám o vyprahlé „Mesetě“. Tyto části 

Španělska na pobřeží Biskajského zálivu – „Kantabrijského moře“ – 

jak mu tady říkají, se podobají spíše Irsku. Nekonečné zelené 

pastviny, strmé skalní útesy ostře spadající do moře, historické 

vesnice a města neovlivněné „maurským uměním“ – jejichž původ je 

datován až někam do 11. či 12. století. Měli jsme možnost 

prohlédnout si bývalá i současná královská města – Burgos, Toledo  

i Madrid a návdavkem další historické skvosty – Segovii, Santander, 

Comillas a nádherné městečko Santillanu del Mar (v jejíž blízkosti leží 

i známá jeskyně Altamira s prehistorickými malbami starými 15 000 

let). Na mnoha místech jsme se potkávali s lidmi putujícími do 

Santiaga – protože cest, jak tam dojít je spousta. A tak jsme se 

vlastně stali takříkajíc také trochu poutníky – byť do cíle jsme nedošli. 

Ale jak píše známý brazilský spisovatel Paul Coelho (který tuto poutní 

cestu prošel už v 80. letech 20. století) „Není důležitý cíl, ale cesta 

samotná….“. Ve vzpomínkách se teď vracím zpět na začátek – na 

letiště v Praze Ruzyni, odkud jsme v úterý 28. června odlétali do 

Madridu. Hned po příchodu do odbavovací haly nás totiž čeká 

nepříjemná informace. Letadlo má téměř 3 hodiny zpoždění a tak 

místo v 11 odletíme nejdříve ve 14 hodin. Několikrát procházím 

terminálem a skončím v prodejně knih. Přece jen jsem na něco 

zapomněl. Prodavačka mně s úsměvem podává útlou knížku – 

španělskou konverzaci. No co, aspoň čas strávený na letišti nějak 

smysluplně využiji k zapamatování si důležitých španělských frází a 

slovíček. Por favor, gracias a cerveza – prosím, děkuji a pivo – to si 

snad zapamatuji a návdavkem ještě přidávám buenos días (dobrý 

den), buenas noches(dobrou noc), hola (ahoj) a adios (sbohem). 

Tohle jazykové vybavení mi snad pro začátek bude stačit….Ale to už 

se z amplionu ozývá „ cestující do Madridu k bráně 19“ - a naše 

španělské dobrodružství může začít.                                            -pn- 
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LITURGICKÉ OKÉNKO 
Přinášíme další část seriálu Jany Skaličkové o tom, co bychom měli 

znát - tentokrát o …BIBLI. 

Před časem skončil rok bible, který vyhlásil svatý otec Benedikt XVI. 

Pojďme se spolu trochu zamyslet nad touto posvátnou knihou. Bible 

se skládá ze 46 knih Starého zákona a z 27 knih Nového zákona. 

Starý zákon se skládá z 5 knih Mojžíšových (Pentateuch), historických 

spisů, mudroslovné a prorocké literatury. Nový zákon obsahuje 

především 4 knihy evangelií (Matouš,Marek,Lukáš,Jan),Skutky 

apoštolů, listy apoštola Pavla, Petra, Jakuba..a knihu Zjevení Janovo 

(apokalypsu). Možná se ptáte, proč máme tolik evangelií, jestli by 

nestačilo jedno. Nestačilo. Každé evangelium má svůj osobitý ráz a je 

určeno jiné skupině lidí. Jedno je pro začínající křesťany, druhé pro 

ty, kteří vydávají svědectví. Nejtěžší je Janovo evangelium, které se 

čte v kostele o vánocích. Jsou v něm obsaženy základy teologie. 

Knihy Starého zákona vznikaly 1000-2000 let před Kristem. Nový 

zákon mezi lety 50-150 našeho letopočtu. 

Pro toho, kdo začíná číst bibli je lépe začít od Nového zákona, protože 

Starý zákon je složitý na pochopení. Bible ovšem není kronika dějin 

lidstva, nelze se na ni dívat z vědeckého pohledu. Ukazuje nám vztah 

Boha k lidem a lidí k Bohu. V první kapitole se píše o stvoření světa a 

člověka. Je to až úsměvné vyprávění, ale měli bychom mít na zřeteli, 

že bylo psáno tak, aby to tehdejší člověk (který neměl takové 

vědomosti jako my dnes)pochopil. Není důležité trvat na tom, zda 

svět vznikl za šest dnů, vždyť jeden den je u Boha tisíce nebo možná 

miliony let. Ani není podstatné, zda byli na světě jen dva lidé, či snad 

víc. Jestli byl Adam běloch nebo černoch, protože se celý svět vyvíjí a 

my na tomto Božím stvořitelském díle pokračujeme.   

           -js- 

P L N O M O C N É  O D P U S T K Y – S E R I Á L  
ZÁVĚREČNÁ SLAVNOST MISIÍ 

Ten, kdo při konání (lidových) misií vyslechne nejméně jedno kázání 

a bude se účastnit slavení závěrečné mše svaté, může získat 

plnomocný odpustek. 

*** 

ČETBA PÍSMA SVATÉHO 

Kdo se nejméně půl hodiny bude s úctou náležející bohoslužbě slova 

věnovat četbě Písma svatého (podle způsobu „lectio divina“ – 

duchovního – rozjímavého čtení), získává plnomocný odpustek. Za 

kratší čtení Písma jsou propůjčeny částečné odpustky. Tyto odpustky 

lze získat každý den. 

Pro získání všech plnomocných odpustků platí tři obvyklé podmínky: 

svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.  

           -vn-  
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NOVÍ SALESIÁNŠTÍ DOBROVOLNÍCI BYLI VYSLÁNI DO SVĚTA 
V průběhu prázdnin nám do redakce přišla zajímavá informace 

týkající se dobrovolnické služby…a jedné Fryštačanky…  

V Ostravě vyvrcholila celoroční příprava salesiánských misijních 

dobrovolníků. Mladých lidí, kteří odjedou do Bulharska, Jihoafrické 

republiky, Etiopie, Konga, Indie, Slovenska a Německa pomáhat 

salesiánům a sestrám salesiánkám, hlavně v péči o děti (romské děti, 

děti ulice, mládež na internátu s handicapem apod.). V sobotu 19. 

června zde proběhl program pro veřejnost pod názvem Aksanti a v 

neděli 20. června 2010 slavnostní bohoslužba. Jedním z třinácti 

vyslaných dobrovolníků byla i zástupkyně naší farnosti (a již 

druhý salesiánský dobrovolník z Fryštáku) Veronika Osohová. 

Aksanti znamená svahilsky děkuji. Takto nazvaný program u 

ostravských salesiánů měl přiblížit práci dobrovolníků veřejnosti. A 

tak se zde v sobotu odpoledne sešlo přibližně sto hostů (včetně rodičů 

dobrovolníků). Nejdříve se jim představilo 15 dobrovolníků bývalých, 

u nichž mohli všichni podle přinesených charakteristických předmětů 

odhadovat, ve které to zemi před časem působili. Pak přišli na řadu 

dobrovolníci stávající. Moderní technika přitom umožnila zajímavou 

komunikaci (z očí do očí) se třemi z nich, pracujícími v Indii a Mexiku. 

A nakonec se představili i dobrovolníci noví a krátce popsali místa, do 

kterých se zanedlouho vydají. 

Program byl proložen 

písničkami zajímavé 

ostravské skupiny Malamör 

a v jeho závěru se přítomní 

dočkali třeba ještě 

vysvětlení pojmu Adopce na 

blízko či přednesu africké 

pohádky Proč slepice 

nemohou létat. A pak už 

následovala volná část. 

Přítomní si mohli zasoutěžit 

ve znalostech o zemích, v nichž dobrovolníci působí, shlédnout 

vystavené památky na tyto země, vyzkoušet různé oděvní součásti 

(např. indické sárí) a pochutnat si na nejrůznějších specialitách. Asi 

tou „nejzajímavější“ z nich byla delikatesa, přivezená (zlíňákem 

Jirkou Pavelcem) až ze Zambie – totiž vkusně upravené housenky. 

Mňam!? – už na pohled. (Ano, i někteří ze zástupců Fryštáku si tu 

rozkoš dopřáli.) V neděli následovalo v kostele sv. Václava před 

kamerami televize Noe slavnostní vyslání dobrovolníků se složením 

slibu a požehnáním na cestu. A to v rámci bohoslužby, kterou vedl 
provinciál salesiánů P. František Blaha. - pokračování na další straně - 

  

 

220. výročí založení osad Lukovské, Suché a Žabárna (1790 – 

2010) si připomněli v rámci 5. setkání u sv. Anny rodáci, obyvatelé 

a přátelé bývalé Zadní Vsi a místních částí města Fryštáku. Spolu s 

otcem Maxem se pomodlili za dílo svých pracovitých prapředků, 

rodičů, bratří a sester a poklonili se památce bývalé familiantky 

Anny Lehké z Lukovského, která při svém putování po poutních 

místech a farnostech Moravy, Slezska, Rakouska i zemí jižních 

Slovanů soustředila skrovný kapitál a věnovala ho na zbudování 

kříže před Lukovským (1905) a sochy sv. Anny mezi osadami Suché 

a Lukovské (1907). Dokonce i rosa nebeská ve chvíli pobožnosti 

uprostřed Fryštácké brázdy jakoby osvěžila příjemnou sousedskou 

atmosféru, která tradici setkání svatoanenských doprovází. 

                                                          -sz- 

 
 

http://mladez.sdb.cz/res/data/761/083496.doc
http://mladez.sdb.cz/res/data/761/083496.doc
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Dokončení z předcházející strany 

Na cestu dostali dobrovolníci 

tři symbolické předměty: 

svíčku (symbol světla pro 

mnohé bloudící a opuštěné 

mladé lidi, kteří hledají smysl 

svého života), nádobku na 

vodu (symbol živé vody, 

kterou mají dolévat do 

„nádob“ svého života) a malý 

kříž (symbol naší spásy a síly 

nezaleknout se křížů, které je 

během služby potkají). 

Pro úplnost ještě dodejme, že Veronika nepatří k těm „exotickým“ 

dobrovolníkům – nemíří tedy do některé z takových zemí, jako třeba 

Indie. Situace se vyvinula tak, že bude pomáhat v péči o problémové 

mladé lidi v jednom salesiánském zařízení v Německu. 

Farníček jí v její budoucí nelehké práci vyprošuje  

Boţí poţehnání a hodně sil… 

                -nos- 

PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO PROVINCIÁLA SALESIÁNŮ 
Novým provinciálem českých salesiánů se od  

26. června 2010 stal P. Petr Vaculík, který převzal 

pomyslné veslo po P. Františku Blahovi během 

slavnostní mše svaté v kostele sv. Terezičky v 

Praze-Kobylisích. 

Otec Petr Vaculík se narodil 3. 11. 1959. Pochází 

z věřící rodiny ze Zlína a má tři sestry. Ve svém 

rodišti se již v 70. létech seznámil se salesiány. 

Své první sliby složil tajně v roce 1978, věčnou 

profesi o šest let později. Vyučil se elektromechanikem a na střední 

průmyslové škole elektrotechnické získal maturitní vysvědčení. Po 

absolvování dvouleté vojenské služby vystudoval teologii na 

Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích.  V roce 1988 

přijal jáhenské a posléze i kněžské svěcení. Působil jako kaplan 

v Kyjově a ve Vizovicích. Po „sametové revoluci“ začínal v salesiánské 

komunitě ve Zlíně. Čtyři roky žil v Řádu bratří blahoslavené Panny 

Marie Karmelské v Kostelním Vydří a ve Frýdlantě nad Ostravicí. Od 

roku 1998 působí na Prostějovsku. Již čtvrtým rokem vykonává službu 

ředitele komunity v Prostějově a druhým rokem je členem provinciální 

rady. Motto nového provinciála zní: „I když povolání každého z nás má 

jinou podobu, přece jsme všichni pozváni k rozhodnosti a pevné 

věrnosti Kristu a závazkům, které jsme na sebe kdysi dobrovolně vzali. 

Ježíšova cesta je úzká pro začátečníka, ale široká pro pokročilého.“   
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 ZVEME VÁS NA KNĚŢSKÉ SVĚCENÍ LIBORA VŠETULY 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Osobně pozval budoucí novokněz Fryštačany na primiční mši svatou už v  
v neděli 29.8. 2010 –  tady jsou pozvánky na svěcení i na primice… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 

slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže je 

květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská, 

ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec je modlitbou 

krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je 

též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 

nechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. Přesto 

co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence 

už mnohé vyprosila. 

 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 

famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 

Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 

ji připravovali. 

 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 

biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 

Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 

potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 

vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 

svou láskou je Světlo pro každého člověka. 

 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 

Marii. 
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D U C H O V N Í   S L O V O 
Milí bratři a sestry, 

jediným místem, kde je třeba začít  

přemýšlet o svém životě, je místo,  

na kterém stojím. Jediným časem, kdy 

je třeba rozhodnout se pro změnu je  

dnes. Staří Řekové tomuto času, který 

je příležitostí a výzvou, říkali kairos.  

Čas, který plyne a který nelze uchopit, 

který se skládá z minulosti, přítomnosti 

a budoucnosti, který lze počítat a který lze doslova hmatat, nazývali 

chronos – to je čas lineární, neoblomný, tikající a hrozící každou 

minutou a vteřinou. Kairos, čas Boží přítomnosti je kairos životního 

zrání, nepostižitelného okamžiku, kdy se s námi opravdu něco děje. 

Je to ten čas, o který v životě skutečně jde a v němž jsme mladí nebo 

staří, záleží jen na nás. Jack Welch řekl, že „život je možné prožívat 

jen směrem vpřed a chápat jen směrem vzad.“ Domnívám se, že čím 

více chápeme a rozumíme svému životu, co v něm činil Bůh, jak nás 

kolikrát zachránil, tím se stáváme mladší, i když nám přibývají léta. 

Píšu to s vědomím dalšího školního roku.  

*** 

Čeká nás v tomto měsíci „Staříčkova pouť“ a snad se letos dočkáme  

i otevření „Staříčkova muzea“ na faře. Děti začnou chodit do 

náboženství, tak jim to nezapomeňte připomenout. 

Vítám mezi námi také nového spolubratra, zatím jáhna, brzo kněze - 

Libora Všetulu. Ať se mu mezi námi ve Fryštáku líbí. 

    

           Bůh nechť Vás vede a ochraňuje  

       to Vám přeje otec Miroslav 

 

O D  A  D O  Z -  O  J Í D L E  A  P I T Í –  F R A N T I Š E K  Z Á L O H A 

 

 Na srdci oběd neuvaříš. 

 Nejlepší víno je archivní, nejlepší voda čerstvá. 

 Nezačínej den pitím octa. 

 Neznámé hřiby – osudné chyby. 

 Nejlepším lékem proti kocovině je nemít ji. 

 Nejlepší víno je mešní – jeden pije a celý kostel zpívá. 

 Obžerství zabijí víc než meč. 

 Opilost není nic jiného než dobrovolné šílenství. 

 Objev nového jídla má pro lidstvo mnohem větší význam, než 

objev nové hvězdy. 

 Po nezralém ovoci bývají nemoci. 
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K A L E N D Á R I U M    Z Á Ř Í  2 01 0 
  3.9. Památka svatého Řehoře Velikého 

  5.9. 23. neděle v mezidobí 

  8.9. Svátek Narození Panny Marie 

12.9. 24. neděle v mezidobí 

13.9. Památka svatého Jana Zlatoústého 

14.9. Svátek Povýšení svatého kříže 

15.9. Památka Panny Marie Bolestné 

19.9. 25.neděle v mezidobí  

21.9. Svátek svatého Matouše 

26.9. 26. neděle v mezidobí (Staříčkova pouť)   sv. Řehoř Veliký 

27.9. Památka svatého Vincence z Paula                   

28.9. Slavnost svatého Václava 

29.9. Svátek svatých Michaela, Gabriela, Rafaela 

 

FRYŠTÁCKÁ STAR DANCE – SOUTĚŢ NA STAŘÍČKOVĚ POUTI 
Na letošní Staříčkovu pouť (26. září) opět připravujeme soutěž pro 

rodiny, která tentokrát ponese název Fryštácká StarDance. Jak už 

název napovídá, síly se tentokrát budou měřit v tanečním umění. 

Úkolem každé rodiny, která se bude chtít do soutěže zapojit, je 

vymyslet si a nacvičit taneční či pohybovou sestavu na libovolnou 

písničku, melodii k pohádce, apod. (můžete si připravit i taneční 

kostýmy). Podmínkou je, aby se do tančení zapojili opravdu všichni – 

tedy děti i rodiče. Na všechny účastníky soutěže čekají lákavé ceny. 

Prosíme rodiny, které se budou chtít do soutěže zapojit, aby se co 

nejdříve přihlásily a zároveň nahlásily název písničky, na kterou 

budou tančit, a to u Pavla Nášela (sms na číslo 607 801 942) nebo na 

e-mailu Farníčku: farnicek@post.cz. Všechny rodiny do této soutěže 

srdečně zveme a už teď jsme zvědaví a těšíme se na jejich 

vystoupení.                            Organizátoři fryštácké StarDance 

 

K L U B   M A M I N E K  F R Y Š T Á K 
Pravidelné úterky od 9-11 hodin: 

7.9.  Přivítání po prázdninách 

 Cvičení s dětmi s Danuškou  

 14.9. Seznámení se znakovou řečí  

pro hluchoněmé s paní K.Damborskou 

 21.9. Tvořeníčko na podzimní téma 

28.9.  Státní svátek – klub maminek uzavřen 

Pravidelné čtvrtky od 16-18 hodin: 

Po předchozí domluvě - herna – volné hraní dětí 

Páteční tvoření 24. 9. v 17 hod. 

 Pletení z pedigu s paní Magdou Plškovou - materiál zajištěn. 

 

        

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K Ř Í Ž O V K A   N A   Z Á Ř Í  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Goethe: Nelze být vždy hrdinou, ale vždy…dokončení v tajence. 
Vodorovně: A. Cestářovo nářadí, opak výhry. – B. Kritizovat, hudební nástroj, 
druh paliva (slovensky). – C. Kočovní nájezdníci, druh hřibů, český malíř. – D. 

Kvantový zesilovač, dřevěný podstavec stanu, značka koupelové pěny. – E. 
TAJENKA. – F. Město v USA, švédské město, chobotnatci, japonský peníz, větná 

spojka. – G. Francouzská řeka, značka nábytku, patřící lvu, rusky“toto“, 
vyučovat. – H. Opuchlina, jméno herečky Janžurové, MPZ Tanganiky, polská 
řeka, údaje. – I. Prostředek na měkčení vody, rosol, město v Rusku. 
Svisle: 1. Šachový velmistr, tohoto roku. – 2. Bulharská měnová jednotka, drahý 
kov. – 3. Doplněk pánských kalhot, pokolení. – 4. Zbytek vykáceného stromu, 

kanadský populární zpěvák. – 5. Město v Čadu, narůstati. – 6. Proud, město 
v Rusku. – 7. Slovensky „jak“, zkrat. obchodně technické skupiny, SPZ Náchoda. 
– 8. Jedna z pražských SPZ, německy „všechno“. – 9. Město na řece Don, tisková 
agentura USA. – 10. Krétské pohoří, vyčnívati. – 11. Kmeny, římsky 551, irské 
pohoří. – 12. Restaurace a jídelny (zkr.), srdečnice. – 13. Patro ve stodole, 
letoun. – 14. Snadno, pocit dlouhé chvíle. – 15. Izákova žena, chutný nápoj. – 
16. Směnečný ručitel, vybraná společnost. – 17. Symetrála, plynný uhlovodík. 

Nápověda: F. Ask, H. EAT, 10. Ída, 15. Rebeka. 

Tajenka z minula: Škola končí život však jde dál. 
         připravil F. Záloha 
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PROGRAM POUTI 

(NEDĚLE 26. 9. 2010) 
   9.00    Otevření výstavy 

fryštáckých   malířů a 

výtvarníků v sále DISu 

10.00    Slavnostní mše 

sv. celebrovaná novým 

provinciálem salesiánů  

 P. Petrem Vaculíkem 

11.30    Občerstvení na 

farním dvoře 

14.00 – 18.00 

Odpolední program 

(Soutěže pro děti, 

vystoupení fryštáckých 

kapel, skákací hrad, 

promítání filmů atd.) 

Je zajištěno občerstvení, 

chybět nebude „Staříčkův 

ležák“, limo zdarma atd. 

              Těšíme se na Vás. 

 
Akce se koná pod záštitou  
Zastupitelstva města Fryštáku,  
Domu Ignáce Stuchlého,  
místní organizace KDU- 
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