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 S L A B I K O V Á   K Ř Í Ţ O V K A   N A    P R O S I N E C  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodorovně: A. Ruský pedagog a spisovatel, neobutá. – B. Lesní plod, karetní hra, 
pofukuje. – C. Pulsuje, věnované věci, značka psacích strojů, domácí zvíře. – D. 
TAJENKA. – E. Nehluční, nasyceno, hlídá dobytek ve výběhu, indonéská jednotka 
váhy (3,36 g). – F. Svatební květina, druh tkaniny, stékala (slza). – G. Část atlasu, 
lázeňská sloupová chodba. 
Svisle: 1. Vyučovací předmět. – 2. Africká republika, utíká, bezhrbý velbloud. – 3. 
Zámořský stát, výkresy, název písmene řecké abecedy. – 4. Bezpracný důchod, 
vodní živočich, jenom. – 5. Rezivění, označení Táborských papíren, bicykl. – 6. Části 
těla, rovněž, sekané maso. – 7. Přítok Dunaje, žlaby, pocit dlouhé chvíle. – 8. 
Neopatřila obalem. 
Nápověda: E. Tali, 3. Kapa, 5. TAPA 

Tajenka z minula: stáří není nemoc 
 
        Připravil František Záloha  
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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 
Poznání, ţe Bůh přichází na svět, aby se stal 

sluţebníkem člověka, aby mu dal část své 

svatosti, je pramenem neutuchající radosti. Bylo 

by špatné odmítat tuto radost. 

   Těšíme-li se ovšem a připravujeme na velké 

vánoční tajemství, na příchod Boha v lidské 

podobě na zemi, bylo by příliš jednoduché 

uvaţovat o něm jen jako diváci a pozorovatelé.  

Podstatné je, ţe mu dovolíme přijít k nám, ţe „otevřeme brány 

dokořán“, jak zpíváme v adventu. Chceme-li se podílet na velké 

vánoční radosti, musíme něco „udělat“ – nikoli ţádné velké a senzační 

věci, postačí, ukáţeme-li dobrou vůli utvářet svůj ţivot podle 

tajemství, jeţ Vánoce přinášejí. Moţná se rozhodneme vyhradit si 

kaţdý den zvláštní chvilku na modlitbu nebo dáme ve svém okolí 

najevo přátelství někomu, kdo nám není nijak zvlášť sympatický. 

 Brzy přijdeme na to, ţe předsevzetí nedokáţeme dokonale 

naplnit, ale právě tím, ţe si uvědomíme svou bezmoc, otvírají se v 

nás dveře, jimiţ můţe vstoupit Spasitel. Proţijeme-li bolestně vlastní 

neschopnost a malost, jsme připraveni přijmout „Malého, 

Bezmocného Jeţíše“, to zásadní vánoční poselství, ţe Vánoce jsou o 

Bohu a člověku, o vztahu, ve kterém Bůh nechce být dominantním, 

ale slouţícím, být pro druhé. 

  Přeji všem pokojný advent a radostné Vánoce -  otec Miroslav 

 

R O R Á T Y   2 0 1 0 
Rorátní mše svaté budou po celý advent  

VŢDY VE STŘEDU A V PÁTEK V 6.30. 

Poté budou mít děti na faře připravenu snídani. 

Věříme, ţe i letos se najdou rodiče nebo prarodiče, kteří 

půjdou dětem příkladem a společně s nimi  

se rorátů budou pravidelně zúčastňovat. 

 

  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 

 Víno není vino tím, ţe se lidé opíjejí. 

 Víno je mléko starců. 

 V houbách dobré jídlo máte, jen kdyţ nejsou jedovaté. 

 Vděčné děcko pojí všecko. 

 Zakázané ovoce nejlíp chutná. 

 Z polévky a lásky chutná vţdy jen první lţíce. 

 Zvíře pije podle ţízně, člověk podle peněţenky. 

 Zdraví sílu najdeš v sýru, při pití však znej svou míru. 

 Z prázdného pohárku se nenapiješ, i kdyby byl stříbrný. 

 Ţízeň je krásná, máme li co pít. 
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                                      K A L E N D Á R I U M    P R O S I N E C  2 01 0 
  5.12. 2.neděle adventní 

  6.12. Památka svatého Mikuláše  

  7.12. Památka svatého Ambroţe 

  8.12. Neposkvrněného početí Panny Marie 

12.12. 3.neděle adventní 

13.12. Památka svaté Lucie 

14.12. Památka svatého Jana od Kříţe 

19.12. 4.neděle adventní 

24.12. Štědrý den 

25.12. Hod Boţí vánoční 

26.12. Svátek svaté Rodiny 

27.12. Svátek svatého Jana, apoštola 

28.12. Svátek svatých Mláďátek 

31.12. Silvestr – konec občanského roku                   Svatá Lucie 

  

V Á N O Č N Í   B O H O S L U Ţ B Y  2 0 1 0   
 

19.12. 4. neděle adventní        8.00, 10.00   

24.12. Štědrý den            16.00, 22.00 

25.12. Hod Boţí Vánoční         8.00, 10.00 

25.12. Ţivý Betlém na náměstí             14.00 

26.12. Svátek svaté Rodiny        8.00, 10.00 

31.12. Silvestr                          17.00   

                                                     (od 23.00 do 24.00 tichá adorace) 

   1. 1. Slavnost Matky Boţí Panny Marie   9.00, 18.15 

   2. 1. 2.neděle po Narození Páně    8.00, 10.00 

 

S V A T Á   Z P O V Ě Ď   P Ř E D   V Á N O C E M I 
 

19.12. neděle 15.00 – 17.00 o. František Bezděk 

21.12. úterý  16.00 – 18.00 o. Max Dřímal 

22.12. středa    16.00 – 18.00 o. Jan Komárek 

23.12. čtvrtek        10.00 – 12.00 o. Libor Všetula 

                        16.00 – 18.00 o. Miroslav Dibelka 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

REDAKCE FARNÍČKU  
PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM  
MILOSTIPLNÉ SVÁTKY 

NAROZENÍ NAŠEHO PÁNA  
A DO NOVÉHO ROKU 2011 

HODNĚ SIL A POMOCI BOŢÍ. 
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO  - KDE BUDE HOŘET LETOS? 
Ve čtvrtek 23. prosince od rána bude Betlémské světlo v předsíni u 

jídelny v Penzionu pro důchodce na náměstí ve Fryštáku, kde bude 

veřejně přístupné - zde si může každý svíčku zapálit a odnést. 

Večer pak, už tradičně, přinesou fryštáčtí skauti a skautky světlo na 

setkání občanů v Lukovečku nazvané Zpívání koled. 

NA ŠTĚDRÝ DEN: 

Od 8 hodin ráno bude hořet v předsíni kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku. 

Budou zde připraveny i svíčky, aby si mohl odnést světýlko i člověk 

nepřipravený. Tyto svíčky jsou ovšem určeny k odnesení domů, ne 

proto, aby byly zapáleny všechny na tomto místě.  

Betlémské světlo je symbolizováno jediným plamínkem. 

Od 8.30 hod. budou skauti roznášet Betlémské světlo po ulicích 

a domácnostech po městě a označená světýlka budou i na 

významných místech (hřbitov, lípa na náměstí a u kříţů po 

městě a okolních vesnicích). 

Poslední místo, kde bude Betlémské světlo ve Fryštáku zapáleno bude 

na hlavním oltáři našeho kostela při půlnoční mši svaté.  

Krásný symbol příchodu Krista na místo nejsvětější.                     –bb- 

 

F R Y Š T Á C K Ý   Ţ I V Ý   B E T L É M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Á N O Č N Í   K O N C E R T   V  N A Š E M   K O S T E L E 
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TRADIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ MORAVA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gajdoši z Kašavy se představili s pásmem valašských koled 

Ve Fryštáku je vždy začátek adventu spojen s  koncerty ZUŠ Morava. 

Když v roce 2006 začala vznikat tato krásná tradice, málokdo z nás si 

dovedl představit, že nejenom vydrží, ale že bude mít rok od roku 

zvyšující se úroveň. Konečně ti, kdo přišli letos v neděli 28. listopadu  

(a jsou pravidelnými účastníky koncertů) moje slova určitě potvrdí. 

Učitelé i žáci ZUŠ Morava znovu připravili pestrý a zajímavý hudební 

program doplněný výstavou výtvarných prací.  

Letos jsme si dokonce mohli vyslechnout premiéru scénického čtení   

Zpěv u jesliček na text Václava Renče a hudbu P. Josefa Olejníka.  

Věřím, že ti z vás (a že jich letos vůbec nebylo málo), kteří se 

koncertu zúčastnili, odcházeli spokojeni a naladěni správnou sváteční 

náladou. Ještě jednou moc děkujeme všem organizátorům, účinkujícím 

a konec konců i Všem divákům.                                             - pn - 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V krátkém „duchovním slovu“ otec Mirek zdůraznil  

potřebnost adventní přípravy ke správnému proţití Vánoc. 

Také komorní orchestr ZUŠ Morava pod vedením Josef Hořáka, 

připravil všem návštěvníkům nádherný umělecký záţitek. 

 

 

 
 

  

Rok 2010 pomalu končí a my znovu stojíme na prahu Vánoc. 

Krásná tradice Hodu Božího Vánočního spojená  

s humanitární sbírkou bude pokračovat také letos. 

 

ZVEME VÁS NA FRYŠTÁCKÝ ŽIVÝ BETLÉM, 

KTERÝ SE BUDE KONAT  

V SOBOTU 25. PROSINCE OD 14 HODIN  

NA NÁMĚSTÍ VE FRYŠTÁKU. 
Těšíme se na setkání s Vámi u „Betlémské stáje“. 

 

Folklorní sdružení Prameny pí uč. V. Kunstová 

ve spolupráci s Farním úřadem ve Fryštáku 

Vás zvou na 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT 

SOUBORŮ CM PRAMENY, DFPS PRAMÉNEK A PRAMEN. 

NEDĚLE 26. PROSINCE 2010 V 15.00 HODIN 
V KOSTELE SVATÉHO MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU 

Průvodní slovo: Mgr. Pavel Nášel 

Věříme, že doteky vánočních písní a koled 

Vám zpříjemní tento sváteční čas. 
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DĚTSKÁ SCHOLA SE BAVÍ …V GALAXII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je sobota 27. listopadu - devět hodin ráno a my se scházíme 

s dětskou scholou, abychom nacvičili pár písniček na nedělní mši 

svatou. A proč zrovna v sobotu? Po zkoušce totiž jedeme totiž do  
zábavného parku Galaxie – ve Zlíně . Když jsme tam přišli, nemohli 

jsme se ani dočkat, jak se vyřádíme na skluzavkách, trampolínách a 

prolézačkách.  
Ale uteklo to strašně rychle a po hodině už jsme jely zpátky domů. 

    Eliška Němcová 

 

A D V E N T N Í   P Ř Í P R A V A   N A   V Á N O C E  
 

Zveme všechny děti i rodiče na rorátní 

mše svaté. Pozor - letos je malá změna  

roráty začínají průvodem s lampičkami. 

Lampičky si děti nemusí nosit z domu, 

jsou připraveny v předsíni kostela. Děti je 

vždycky na začátku rorátů nesou 

průvodem do kostela a pak je postaví 

před obětní stůl. Letos během adventu 

putujeme za hvězdou, která nás na 

Štědrý den přivede do Betléma.  

 

 

Za účast na nedělní mši svaté a na  

každých rorátech si děti mohou připevnit  

na šňůru jednu stopu se svým jménem,  

které na ni napíšou. Jsme moc zvědaví,  

kdo z vás – děti, se letos dostane do  

Betléma jako první.   

                                                 -vn- 
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CO DÁL S FARNÍČKEM ?  - VAŠE DALŠÍ ODPOVĚDI 
Farníček rád pročítám. Za ta léta jsem do něj přispěl jen párkrát. 

Vím. Invence se ale nedá nafukovat. Každopádně vám děkuji za 

práci. Mnohým to připadá nepochybně jako samozřejmost, ale sám 

vím, jak nesnadné je něco napsat. Radost z lidí a místa vám přeju!                         

VNÍMÁNÍ 

Dennodenně se probouzíme, 

vstáváme, pohybujeme se a jsme. 

Prožíváme své dny. Plynou. Někdy 

rychle, jindy pomalu − podle toho, 

zda nás to kolem pohltí. Inu, 

každý se nějak snaží vést život. 

Dokážeme ale místo, do nějž jsme 

vsazeni, lidi či věci kolem skutečně 

vnímat? Nebereme je jako běžné 

kulisy, nad kterými není třeba se 

zamýšlet? Prostě tu jsou a to je 

všechno…  

Jsme lidé a odedávna se snažíme hledat smysl života. Co když je 

naším úkolem být pozornější, vnímavější? Nepochybně to není 

snadné. Není to ovšem úkol nadlidský. Byli takoví, kteří to dokázali. 

Třeba František z Assisi (jehož Učiň mě, Pane, nástrojem občas 

v kostele zpíváme)… Na jejich příkladu můžeme vidět, že to možné 

je… Naše oči vidí. Pro shon však často mnohé míjíme a vidíme jen 

povrch, nevnímáme. Co když napohled obyčejná věc, zdánlivě 

malicherný detail může přinést velkou míru vnitřní radosti ze stvoření, 

okouzlení z toho, co překračuje životní stereotyp? Lze najít kouzlo 

v osamělém pokrouceném stromě v polích, na podzim rozkvetlé 

pampelišce, jablku ležícím při okraji cesty, draku vpleteném do drátů 

elektrického napětí? Pak třeba něco cítíme. Je nám hezky, svátečně, 

ale neumíme popsat proč. Jak si uchovat ten poklad? Vše, co k tomu 

potřebujeme, máme. Ruce, do kterých můžeme uchopit tužku či 

štětec (a dát šanci výtvarnému dílu), máme ovšem i slova, která 

s námi rostou od dětství… Slova? Ano, slova. Můžeme jimi uchopit 

pocity, nálady. A krásným klíčem je nepochybně poezie.  

Nedávno jsem si pro pokus o zachycení toho, co je za tím běžným, 

objevil haiku. Ideální prostředek − lapáte pocity, jaké ve vás vzbudí 

příroda, její detail… Je to básnický útvar, který má podobu nutící ke 

stručnosti, k vystižení toho podstatného − tvoří jej pouhé tři verše o 

pěti, sedmi a znovu pěti slabikách (není ovšem nutno za každou cenu 

počet slabik dodržet; forma je cesta, ne cíl). Haiku umí být ilustrací, 

která pomůže uchovat neuchopitelné… A vy se můžete stát 

ilustrátorem své vlastní knihy vnímání.           Přeji vám otevřené oči.   

         Honza Krčma 

 

Za rámem okna 

z polštářů snících polí 

stín nitky tahá 

* 

Odkvetla křídla, 

drápky budoucích větví 

myslí si na ně 

* 

Zvrásněná žíní 

vzpomínka padlé jabloně 

na římse mlčí 
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ŠPANĚLSKO  – PO STOPÁCH CAMINA (4. ČÁST) 
Stojíme s Janou (Martina už si tento 

gotický skvost prohlédla dříve) před 

průčelím nádherné katedrály v Burgosu, 

která je zasvěcena Panně Marii. Její 

stavba začala ve 13. století a protáhla se 

až do konce 16. století. Pro svou 

mimořádnou kulturní hodnotu byla celá 

stavba v roce 1984 dokonce zařazena na 

seznam světového dědictví UNESCO. 

Zaujmou nás čtyři vstupní portály, z nichž 

nejstarší je Puerta del Sarmental s čistě 

gotickým bohatě zdobeným tympanonem. 

Věže a věžičky, sloupková zábradlí, 

zdobení oken a další stovky detailů, které 

nemáme šanci pořádně si prohlédnout, protože už musíme dovnitř. 

Kdybychom tu byli sami, což ovšem není dost dobře možné, asi 

bychom si ten nádherný trojlodní prostor se spoustou 

architektonických detailů, obrazů, soch a nejrůznějších sakrálních 

objektů vychutnali daleko víc. A tak se po zaplacení vstupného ve 

výši asi 5 euro vydáváme na okruh, který zahrnuje více než čtyři 

století... První zastavení je v nádherné kapli (Capilla del 

Condestable), kterou nechal pro sebe a svou ženu vybudovat nejvyšší 

vojenský velitel města, obdivujeme pozlacený oltář, úžasná 

vyřezávaná křesla v chóru, zlaté renesanční schodiště, katedrální 

poklad a gobelíny v kapitulní síni. Mimo jiné je k vidění i veliká 

zvláštnost – vahrany s horizontálními píšťalami. Stojíme u jednoduché 

pamětní desky ve středu chrámu upozorňující na to, že právě na 

tomto místě jsou pohřbeni El Cid se svou ženou Jimenou...V roce 

1074 se Burgos stal sídlem biskupa a na místě dnešní katedrály stál v 

té době pouze nevelký románský kostelík (jehož model je k vidění 

v podzemí kryptě). Samotná stavba chrámu začala v roce 1221 a o 
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VIGILIE ZA KAŽDÝ NENAROZENÝ ŽIVOT   (www.lifesitenews.com)  
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CO DÁL S FARNÍČKEM ? – VAŠE DALŠÍ ODPOVĚDI  
Milý Farníčku, reaguji na tvou výzvu ohledně dalšího vydávání. 

Bylo by dobré položit si otázku, co vlastně od našeho farního časopisu 

očekáváme. Jestli pouze informace, znát historii farnosti, svaté nebo 

třeba i vzdělávání ve víře. Myslím si, že vše je velmi potřebné a 

prospěšné. Mnoho farností má své emailové stránky, kde je možné 

najít čas mší svatých, za koho jsou obětovány nebo třeba i celá 

kázání z minulé neděle (např. farnost Letohrad). To ale není bohužel 

přístupné těm, kteří internet nemají - byli by tak v nevýhodě. Lidem 

se kterými mluvím vždy s pýchou říkám, že MY MÁME FARNÍČEK! A ti 

pak zklamaně odpoví: „Jo, to kdybychom měli i my!“ 

Myslím, že Farníček  má své nenahraditelné místo v naší farnosti, 

abychom byli alespoň trochu ve vzájemném kontaktu a věděli, co se 

děje. Myslím, že v naší farnosti chybí vzdělávání ve víře (katecheze 

dospělých). Velmi chválím nástěnky v předsíni kostela, ale to nestačí. 

Do Farníčku přispívám dle svých možností, ale víc dělat momentálně 

nemohu. Jsem proti, aby vycházel Farníček pouze čtyřikrát do roka, 

ztratil by tak svou aktuálnost. Chápu únavu ze strany redakční rady, 

ale prosím vydržte! Děkuji za vše, co pro nás děláte, je to práce navíc 

ve svém volném čase, někdy zbytečné nervy (u Boha není nic 

zbytečné), hra o čas, aby časopis vyšel v termínu, tisk, třídění…a 

odměna pouze ve „Vatikánské měně“ (to je za Pán Bůh zaplať). 

Dříve bylo všechno dění kolem kostela ve Fryštáckých listech. Pokud 

přijdeme o Farníček, kdo se doví, co se ve farnosti děje? Copak jsme 

jen uzavřená společnost? Farnost to nejsou jenom věřící, ale 

společenství všech lidí. A děláme to nejenom pro ně, ale i pro Boha. 

Prosím Vás proto - podpořme Farníček nejen modlitbou, ale i skutky. 

Pokud zanikne, nebude to vina pár lidí, ale nás všech! Všichni jsme 

přece odpovědní za svou farnost. 

S pozdravem - Jana Skaličková, maminka 5 dětí  

a studentka 5. ročníku CMTF UP v Olomouci. 

P L N O M O C N É   O D P U S T K Y   -   S E R I Á L 
PAPEŢSKÉ POŢEHNÁNÍ 

Věřící křesťan, který zbožně přijme papežské požehnání „Urbi et orbi“ 

– i při jeho televizním nebo rádiovém přenosu – získává plnomocný 

odpustek. (Požehnání Urbi et orbi papež uděluje vždy o Vánocích a o 

Velikonocích.) Biskupové mohou věřícím své diecéze třikrát ročně 

udělit papežské požehnání, které je spojeno s plnomocnými odpustky. 

Tyto odpustky mohou získat i věřící v diecézi, kteří se ze závažného 

důvodu nemohou fyzicky účastnit liturgie, ale sledují posvátné úkony 

prostřednictvím rozhlasu nebo televize. 

Tři obvyklé podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou:  

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

                          -vn-  
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     Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 

KNĚŢÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (32. ČÁST) 

Dnes si povíme o počátcích 

působení P. Pijáka ve 

Fryštáku. Místní salesiánský 

ústav byl v rámci „Akce K“ 

zlikvidován v noci ze 

čtvrtka na pátek 13. - 14. 

dubna 1950. Hned v pátek 

14. 4. přijel do Fryštáku P. 

Augustin Jurák ze Zlína, 

který měl v kostele mši sv. 

a přenesl také Nejsvětější 

svátost z ústavní kaple do kostela. V sobotu mše svatá nebyla a 

v neděli 16. 4. přijel do Fryštáku poprvé štípský kaplan P. Alois Piják 

(tehdy devětatřicetiletý), kterého pověřil děkan P. Šamánek, aby zde 

sloužil mše sv. a odpoledne měl ještě pohřeb. P. Piják pak dojížděl do 

Fryštáku každý den na kole, aby zde vedl duchovní správu, 

náboženství ale neučil. Správcem farnosti byl oficiálně jmenován 26. 

května 1950 a od toho dne začal vyučovat na fryštácké škole 

náboženství. Stále ale dojížděl ze Štípy, a to až do 1. září 1950, kdy 

se natrvalo i se svou sestrou Františkou Pijákovou nastěhoval do 

Fryštáku. Po odsunu salesiánů totiž komunisté nechali farní budovu 

s výjimkou dvou místností celou zapečetit. V době, kdy se stal P. 

Piják ve Fryštáku farářem, měla místní fara své vlastní hospodářství, 

jehož součástí bylo toto zvířectvo: kůň, dvě krávy s telátkem, 

jalovice, prasnice, dva vepři, čtyři pašíci, husa s osmi housaty, pět 

králíků dospělých, sedm malých, čtyři kohouti, 26 slepic, čtyři kačeny, 

osm holubů, dva psi a tři včelstva. Fara vlastnila 20 ha polí 

(obděláváno bylo 6 ha, zbytek byl pronajat) a 6 ha lesa. Za 

hospodáře na tomto majetku byl po zabrání salesiánského ústavu 

ustanoven člen JSČZ p. Fantišek Fišer, kterému v hospodaření 

pomáhala jeho manželka, dále sestra pana faráře i farníci. P. Piják se 

staral o farní hospodářství až do 1. října 1950, kdy komunisté 

všechny farní polnosti (kromě 1 ha na Lukovském) vyvlastnili. Farní 

pole se stala základem nově založeného JZD ve Fryštáku. Farní úřad 

proto rozprodal veškeré zvířectvo i hospodářské nářadí. O zvířata i 

nářadí byl mezi lidmi zájem, protože se tehdy ještě hospodařilo 

soukromě. Jak napsal P. Piják do farní kroniky, pozbytí hospodářství 

pro něj v důsledku znamenalo úlevu: „Díky Bohu, že byl duch. 

správce zbaven toho velkého hospodářství a nemusí dělat sedláka.“ 

Z celého farního statku tak zůstal jen včelín se včelami. O ty se jeden 

rok staral p. Klement Kaláb. Nový pan farář P. Piják „se od něho tomu 

včelaření brzy přiučil a hodlá včelařit i dále“.  pokračování příště  -vn- 
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ŠPANĚLSKO  – PO STOPÁCH CAMINA (4. ČÁST) 
Stojíme s Janou (Martina už si tento 

gotický skvost prohlédla dříve) před 

průčelím nádherné katedrály v Burgosu, 

která je zasvěcena Panně Marii. Její 

stavba začala ve 13. století a protáhla se 

až do konce 16. století. Pro svou 

mimořádnou kulturní hodnotu byla celá 

stavba v roce 1984 dokonce zařazena na 

seznam světového dědictví UNESCO. 

Zaujmou nás čtyři vstupní portály, z nichž 

nejstarší je Puerta del Sarmental s čistě 

gotickým bohatě zdobeným tympanonem. 

Věže a věžičky, sloupková zábradlí, 

zdobení oken a další stovky detailů, které 

nemáme šanci pořádně si prohlédnout, protože už musíme dovnitř. 

Kdybychom tu byli sami, což ovšem není dost dobře možné, asi 

bychom si ten nádherný trojlodní prostor se spoustou 

architektonických detailů, obrazů, soch a nejrůznějších sakrálních 

objektů vychutnali daleko víc. A tak se po zaplacení vstupného ve 

výši asi 5 euro vydáváme na okruh, který zahrnuje více než čtyři 

století... První zastavení je v nádherné kapli (Capilla del 

Condestable), kterou nechal pro sebe a svou ženu vybudovat nejvyšší 

vojenský velitel města, obdivujeme pozlacený oltář, úžasná 

vyřezávaná křesla v chóru, zlaté renesanční schodiště, katedrální 

poklad a gobelíny v kapitulní síni. Mimo jiné je k vidění i veliká 

zvláštnost – vahrany s horizontálními píšťalami. Stojíme u jednoduché 

pamětní desky ve středu chrámu upozorňující na to, že právě na 

tomto místě jsou pohřbeni El Cid se svou ženou Jimenou...V roce 

1074 se Burgos stal sídlem biskupa a na místě dnešní katedrály stál v 

té době pouze nevelký románský kostelík (jehož model je k vidění 

v podzemí kryptě). Samotná stavba chrámu začala v roce 1221 a o 

39 let později byla katedrála vysvěcena. V 15. století byla západní 

část stavby doplněna o dvě věže, jejichž autorem je architekt Hans z 

Kolína. V roce 1574 se stal Burgos sídelním městem arcibiskupa. 

Chrám ovšem nezažil jen období slávy, ale i okamžiky zkázy. K 

jednomu z nich došlo v roce 1813, kdy výbuch střelného prachu 

vážně poškodil původní středověká okna. Přestože stavba trvala přes 

tři století a zasáhli do ní stavitelé z celé Evropy mimo už zmiňovaného 

Hanse také Simon z Kolína a Gil a Diego de Siloé, je sloh katedrály 

velmi jednotný a její velikost budí doslova respekt. Výška dvojitých 

věží je 80 metrů, podélná loď má délku 100 metrů a napříč má 

katedrála asi 60 metrů. Není proto divu, že si připadáme uprostřed té 

„Boží nádhery“ úplně ztracení.                    pokračování příště   -pn- 
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VIGILIE ZA KAŽDÝ NENAROZENÝ ŽIVOT   (www.lifesitenews.com)  
V sobotu 27. listopadu 2010 Svatý otec Benedikt XVI.  

v bazilice svatého Petra v Římě zahájil slavnostní  

modlitební vigilii za každý nenarozený lidský život  

a vyzval církev, aby se k této modlitbě přidala… 

Na žádost Svatého otce byl také v červnu letošního roku zaslán dopis 

všem biskupským konferencím katolické církve, v němž bylo 

vyjádřeno přání Svatého otce, aby biskupové v národních církvích 

zorganizovali podobné oslavy a aby se do modlitební vigilie zapojily 

farnosti, náboženské komunity, sdružení a hnutí. Apel na neustálou 

pozornost k obnově kultury života zazněl během papežova projevu ve 

španělské Barceloně při posvěcení chrámu Svaté Rodiny: „Životní 

podmínky se hluboce změnily a došlo k obrovskému technickému, 

sociálnímu a kulturnímu pokroku. Nemůžeme se spokojit s tímto 

pokrokem. Spolu s ním se musí neustále rozvíjet morální pokrok, jako 

je pozornost vůči rodině, její ochrana a pomoc, protože velkorysá 

a nerozlučná láska muže a ženy je opravdovým rámcem a základem 

lidského života při jeho zrodu, narození, růstu a přirozeném skonu. 

Pouze tam, kde existují láska a věrnost, rodí se a trvá pravá svoboda. 

Proto církev volá po odpovídajících ekonomických a sociálních 

opatřeních, aby žena mohla najít své plné uplatnění doma i v práci, 

aby muž a žena, kteří vstoupí do manželství a vytvoří rodinu, měli 

rozhodnou podporu ze strany státu, aby byl život dětí chráněn od 

okamžiku jejich početí jako posvátný a nedotknutelný, aby porodnost 

byla v úctě a byla ceněna i podporována na právní, sociální 

a legislativní rovině“ Jak to vypadá s obranou nenarozeného života v 

Evropě?  Např. Holandsko: - Pro-life (Hnutí za právo na život) 

novinářka Mariska Orbán de Haas uvedla, že dostala stovky 

výhrůžných dopisů s hrozbou smrti a více než deset hrozeb mučení 

poté, co zveřejnila otevřený list poslankyni, která propaguje 

interrupce, v němž ji požádala, aby tento svůj postoj přehodnotila. 

Dopis byl adresován Jeannine Hennis-Plasschaert a publikován 

v katolickém časopisu Katholiek Nieuwsblad, a byl reakcí na 

rozzlobený postoj této poslankyně, způsobený tím, že od katolického 

biskupa Everarda de Jong obdržela model počatého dítěte. Biskup 

zaslal maketu lidského plodu i jiným členům holandského parlamentu 

a vyzval je k restrikčním opatřením, zejména finančním, vůči 

potratovým klinikám.   

Mariska Orbán de Haas poznamenala, že se nikdy v životě nesetkala 

s takovou vlnou zuřivosti, dokud se nestala novinářkou neskrývající 

svou katolickou víru: "Jakmile napíšete něco o katolické víře, reakce 

lidí je velmi silná. Slyšela jsem hovořit liberály o svobodě projevu, ale 

jakmile máte na věci katolický pohled, patrně se to na vás 

nevztahuje."                                                            zpracoval -lk- 

                                                                                   

 

   

 

http://(www.lifesitenews.com/
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DĚTSKÁ SCHOLA SE BAVÍ …V GALAXII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je sobota 27. listopadu - devět hodin ráno a my se scházíme 

s dětskou scholou, abychom nacvičili pár písniček na nedělní mši 

svatou. A proč zrovna v sobotu? Po zkoušce totiž jedeme totiž do  
zábavného parku Galaxie – ve Zlíně . Když jsme tam přišli, nemohli 

jsme se ani dočkat, jak se vyřádíme na skluzavkách, trampolínách a 

prolézačkách.  
Ale uteklo to strašně rychle a po hodině už jsme jely zpátky domů. 

    Eliška Němcová 

 

A D V E N T N Í   P Ř Í P R A V A   N A   V Á N O C E  
 

Zveme všechny děti i rodiče na rorátní 

mše svaté. Pozor - letos je malá změna  

roráty začínají průvodem s lampičkami. 

Lampičky si děti nemusí nosit z domu, 

jsou připraveny v předsíni kostela. Děti je 

vždycky na začátku rorátů nesou 

průvodem do kostela a pak je postaví 

před obětní stůl. Letos během adventu 

putujeme za hvězdou, která nás na 

Štědrý den přivede do Betléma.  

 

 

Za účast na nedělní mši svaté a na  

každých rorátech si děti mohou připevnit  

na šňůru jednu stopu se svým jménem,  

které na ni napíšou. Jsme moc zvědaví,  

kdo z vás – děti, se letos dostane do  

Betléma jako první.   

                                                 -vn- 
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CO DÁL S FARNÍČKEM ?  - VAŠE DALŠÍ ODPOVĚDI 
Farníček rád pročítám. Za ta léta jsem do něj přispěl jen párkrát. 

Vím. Invence se ale nedá nafukovat. Každopádně vám děkuji za 

práci. Mnohým to připadá nepochybně jako samozřejmost, ale sám 

vím, jak nesnadné je něco napsat. Radost z lidí a místa vám přeju!                         

VNÍMÁNÍ 

Dennodenně se probouzíme, 

vstáváme, pohybujeme se a jsme. 

Prožíváme své dny. Plynou. Někdy 

rychle, jindy pomalu − podle toho, 

zda nás to kolem pohltí. Inu, 

každý se nějak snaží vést život. 

Dokážeme ale místo, do nějž jsme 

vsazeni, lidi či věci kolem skutečně 

vnímat? Nebereme je jako běžné 

kulisy, nad kterými není třeba se 

zamýšlet? Prostě tu jsou a to je 

všechno…  

Jsme lidé a odedávna se snažíme hledat smysl života. Co když je 

naším úkolem být pozornější, vnímavější? Nepochybně to není 

snadné. Není to ovšem úkol nadlidský. Byli takoví, kteří to dokázali. 

Třeba František z Assisi (jehož Učiň mě, Pane, nástrojem občas 

v kostele zpíváme)… Na jejich příkladu můžeme vidět, že to možné 

je… Naše oči vidí. Pro shon však často mnohé míjíme a vidíme jen 

povrch, nevnímáme. Co když napohled obyčejná věc, zdánlivě 

malicherný detail může přinést velkou míru vnitřní radosti ze stvoření, 

okouzlení z toho, co překračuje životní stereotyp? Lze najít kouzlo 

v osamělém pokrouceném stromě v polích, na podzim rozkvetlé 

pampelišce, jablku ležícím při okraji cesty, draku vpleteném do drátů 

elektrického napětí? Pak třeba něco cítíme. Je nám hezky, svátečně, 

ale neumíme popsat proč. Jak si uchovat ten poklad? Vše, co k tomu 

potřebujeme, máme. Ruce, do kterých můžeme uchopit tužku či 

štětec (a dát šanci výtvarnému dílu), máme ovšem i slova, která 

s námi rostou od dětství… Slova? Ano, slova. Můžeme jimi uchopit 

pocity, nálady. A krásným klíčem je nepochybně poezie.  

Nedávno jsem si pro pokus o zachycení toho, co je za tím běžným, 

objevil haiku. Ideální prostředek − lapáte pocity, jaké ve vás vzbudí 

příroda, její detail… Je to básnický útvar, který má podobu nutící ke 

stručnosti, k vystižení toho podstatného − tvoří jej pouhé tři verše o 

pěti, sedmi a znovu pěti slabikách (není ovšem nutno za každou cenu 

počet slabik dodržet; forma je cesta, ne cíl). Haiku umí být ilustrací, 

která pomůže uchovat neuchopitelné… A vy se můžete stát 

ilustrátorem své vlastní knihy vnímání.           Přeji vám otevřené oči.   

         Honza Krčma 

 

Za rámem okna 

z polštářů snících polí 

stín nitky tahá 

* 

Odkvetla křídla, 

drápky budoucích větví 

myslí si na ně 

* 

Zvrásněná žíní 

vzpomínka padlé jabloně 

na římse mlčí 
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO  - KDE BUDE HOŘET LETOS? 
Ve čtvrtek 23. prosince od rána bude Betlémské světlo v předsíni u 

jídelny v Penzionu pro důchodce na náměstí ve Fryštáku, kde bude 

veřejně přístupné - zde si může každý svíčku zapálit a odnést. 

Večer pak, už tradičně, přinesou fryštáčtí skauti a skautky světlo na 

setkání občanů v Lukovečku nazvané Zpívání koled. 

NA ŠTĚDRÝ DEN: 

Od 8 hodin ráno bude hořet v předsíni kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku. 

Budou zde připraveny i svíčky, aby si mohl odnést světýlko i člověk 

nepřipravený. Tyto svíčky jsou ovšem určeny k odnesení domů, ne 

proto, aby byly zapáleny všechny na tomto místě.  

Betlémské světlo je symbolizováno jediným plamínkem. 

Od 8.30 hod. budou skauti roznášet Betlémské světlo po ulicích 

a domácnostech po městě a označená světýlka budou i na 

významných místech (hřbitov, lípa na náměstí a u kříţů po 

městě a okolních vesnicích). 

Poslední místo, kde bude Betlémské světlo ve Fryštáku zapáleno bude 

na hlavním oltáři našeho kostela při půlnoční mši svaté.  

Krásný symbol příchodu Krista na místo nejsvětější.                     –bb- 

 

F R Y Š T Á C K Ý   Ţ I V Ý   B E T L É M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Á N O Č N Í   K O N C E R T   V  N A Š E M   K O S T E L E 
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TRADIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ MORAVA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gajdoši z Kašavy se představili s pásmem valašských koled 

Ve Fryštáku je vždy začátek adventu spojen s  koncerty ZUŠ Morava. 

Když v roce 2006 začala vznikat tato krásná tradice, málokdo z nás si 

dovedl představit, že nejenom vydrží, ale že bude mít rok od roku 

zvyšující se úroveň. Konečně ti, kdo přišli letos v neděli 28. listopadu  

(a jsou pravidelnými účastníky koncertů) moje slova určitě potvrdí. 

Učitelé i žáci ZUŠ Morava znovu připravili pestrý a zajímavý hudební 

program doplněný výstavou výtvarných prací.  

Letos jsme si dokonce mohli vyslechnout premiéru scénického čtení   

Zpěv u jesliček na text Václava Renče a hudbu P. Josefa Olejníka.  

Věřím, že ti z vás (a že jich letos vůbec nebylo málo), kteří se 

koncertu zúčastnili, odcházeli spokojeni a naladěni správnou sváteční 

náladou. Ještě jednou moc děkujeme všem organizátorům, účinkujícím 

a konec konců i Všem divákům.                                             - pn - 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V krátkém „duchovním slovu“ otec Mirek zdůraznil  

potřebnost adventní přípravy ke správnému proţití Vánoc. 

Také komorní orchestr ZUŠ Morava pod vedením Josef Hořáka, 

připravil všem návštěvníkům nádherný umělecký záţitek. 

 

 

 
 

  

Rok 2010 pomalu končí a my znovu stojíme na prahu Vánoc. 

Krásná tradice Hodu Božího Vánočního spojená  

s humanitární sbírkou bude pokračovat také letos. 

 

ZVEME VÁS NA FRYŠTÁCKÝ ŽIVÝ BETLÉM, 

KTERÝ SE BUDE KONAT  

V SOBOTU 25. PROSINCE OD 14 HODIN  

NA NÁMĚSTÍ VE FRYŠTÁKU. 
Těšíme se na setkání s Vámi u „Betlémské stáje“. 

 

Folklorní sdružení Prameny pí uč. V. Kunstová 

ve spolupráci s Farním úřadem ve Fryštáku 

Vás zvou na 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT 

SOUBORŮ CM PRAMENY, DFPS PRAMÉNEK A PRAMEN. 

NEDĚLE 26. PROSINCE 2010 V 15.00 HODIN 
V KOSTELE SVATÉHO MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU 

Průvodní slovo: Mgr. Pavel Nášel 

Věříme, že doteky vánočních písní a koled 

Vám zpříjemní tento sváteční čas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Poznání, ţe Bůh přichází na svět, aby se stal 

sluţebníkem člověka, aby mu dal část své 

svatosti, je pramenem neutuchající radosti. Bylo 

by špatné odmítat tuto radost. 

   Těšíme-li se ovšem a připravujeme na velké 

vánoční tajemství, na příchod Boha v lidské 

podobě na zemi, bylo by příliš jednoduché 

uvaţovat o něm jen jako diváci a pozorovatelé.  

Podstatné je, ţe mu dovolíme přijít k nám, ţe „otevřeme brány 

dokořán“, jak zpíváme v adventu. Chceme-li se podílet na velké 

vánoční radosti, musíme něco „udělat“ – nikoli ţádné velké a senzační 

věci, postačí, ukáţeme-li dobrou vůli utvářet svůj ţivot podle 

tajemství, jeţ Vánoce přinášejí. Moţná se rozhodneme vyhradit si 

kaţdý den zvláštní chvilku na modlitbu nebo dáme ve svém okolí 

najevo přátelství někomu, kdo nám není nijak zvlášť sympatický. 

 Brzy přijdeme na to, ţe předsevzetí nedokáţeme dokonale 

naplnit, ale právě tím, ţe si uvědomíme svou bezmoc, otvírají se v 

nás dveře, jimiţ můţe vstoupit Spasitel. Proţijeme-li bolestně vlastní 

neschopnost a malost, jsme připraveni přijmout „Malého, 

Bezmocného Jeţíše“, to zásadní vánoční poselství, ţe Vánoce jsou o 

Bohu a člověku, o vztahu, ve kterém Bůh nechce být dominantním, 

ale slouţícím, být pro druhé. 

  Přeji všem pokojný advent a radostné Vánoce -  otec Miroslav 

 

R O R Á T Y   2 0 1 0 
Rorátní mše svaté budou po celý advent  

VŢDY VE STŘEDU A V PÁTEK V 6.30. 

Poté budou mít děti na faře připravenu snídani. 

Věříme, ţe i letos se najdou rodiče nebo prarodiče, kteří 

půjdou dětem příkladem a společně s nimi  

se rorátů budou pravidelně zúčastňovat. 

 

  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 

 Víno není vino tím, ţe se lidé opíjejí. 

 Víno je mléko starců. 

 V houbách dobré jídlo máte, jen kdyţ nejsou jedovaté. 

 Vděčné děcko pojí všecko. 

 Zakázané ovoce nejlíp chutná. 

 Z polévky a lásky chutná vţdy jen první lţíce. 

 Zvíře pije podle ţízně, člověk podle peněţenky. 

 Zdraví sílu najdeš v sýru, při pití však znej svou míru. 

 Z prázdného pohárku se nenapiješ, i kdyby byl stříbrný. 

 Ţízeň je krásná, máme li co pít. 
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                                      K A L E N D Á R I U M    P R O S I N E C  2 01 0 
  5.12. 2.neděle adventní 

  6.12. Památka svatého Mikuláše  

  7.12. Památka svatého Ambroţe 

  8.12. Neposkvrněného početí Panny Marie 

12.12. 3.neděle adventní 

13.12. Památka svaté Lucie 

14.12. Památka svatého Jana od Kříţe 

19.12. 4.neděle adventní 

24.12. Štědrý den 

25.12. Hod Boţí vánoční 

26.12. Svátek svaté Rodiny 

27.12. Svátek svatého Jana, apoštola 

28.12. Svátek svatých Mláďátek 

31.12. Silvestr – konec občanského roku                   Svatá Lucie 

  

V Á N O Č N Í   B O H O S L U Ţ B Y  2 0 1 0   
 

19.12. 4. neděle adventní        8.00, 10.00   

24.12. Štědrý den            16.00, 22.00 

25.12. Hod Boţí Vánoční         8.00, 10.00 

25.12. Ţivý Betlém na náměstí             14.00 

26.12. Svátek svaté Rodiny        8.00, 10.00 

31.12. Silvestr                          17.00   

                                                     (od 23.00 do 24.00 tichá adorace) 

   1. 1. Slavnost Matky Boţí Panny Marie   9.00, 18.15 

   2. 1. 2.neděle po Narození Páně    8.00, 10.00 

 

S V A T Á   Z P O V Ě Ď   P Ř E D   V Á N O C E M I 
 

19.12. neděle 15.00 – 17.00 o. František Bezděk 

21.12. úterý  16.00 – 18.00 o. Max Dřímal 

22.12. středa    16.00 – 18.00 o. Jan Komárek 

23.12. čtvrtek        10.00 – 12.00 o. Libor Všetula 

                        16.00 – 18.00 o. Miroslav Dibelka 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

REDAKCE FARNÍČKU  
PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM  
MILOSTIPLNÉ SVÁTKY 

NAROZENÍ NAŠEHO PÁNA  
A DO NOVÉHO ROKU 2011 

HODNĚ SIL A POMOCI BOŢÍ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S L A B I K O V Á   K Ř Í Ţ O V K A   N A    P R O S I N E C  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodorovně: A. Ruský pedagog a spisovatel, neobutá. – B. Lesní plod, karetní hra, 
pofukuje. – C. Pulsuje, věnované věci, značka psacích strojů, domácí zvíře. – D. 
TAJENKA. – E. Nehluční, nasyceno, hlídá dobytek ve výběhu, indonéská jednotka 
váhy (3,36 g). – F. Svatební květina, druh tkaniny, stékala (slza). – G. Část atlasu, 
lázeňská sloupová chodba. 
Svisle: 1. Vyučovací předmět. – 2. Africká republika, utíká, bezhrbý velbloud. – 3. 
Zámořský stát, výkresy, název písmene řecké abecedy. – 4. Bezpracný důchod, 
vodní živočich, jenom. – 5. Rezivění, označení Táborských papíren, bicykl. – 6. Části 
těla, rovněž, sekané maso. – 7. Přítok Dunaje, žlaby, pocit dlouhé chvíle. – 8. 
Neopatřila obalem. 
Nápověda: E. Tali, 3. Kapa, 5. TAPA 

Tajenka z minula: stáří není nemoc 
 
        Připravil František Záloha  
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