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KŘÍŢOVKA NA ČERVEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vodorovně: A. Africký stát, těžký kov, urostlý muž. – B. Konat, IV. díl tajenky, 
tohoto roku. – C. Etylalkohol, ženské domácí jméno, druh školního nábytku. – D. 
Božská potrava, potom, had z knihy džunglí, SPZ Prahy, konec modlitby. – E. 

Italsky“jednota“, menší tabule, španělské město. – F. SPZ Karviné, španělsky 
„býk“, množství, pivovarnický polotovar, tady. – G. Barva na vejce, část atlasu, 
zasévat, biceps, pomůcka kočího. – H. Listnatý strom, obyvatel Malešic, český 
hrad. – I. Mužské jméno, nedýchatelno, náš konferenciér. – J. Německý malíř, 
vojenský odvod(zastarale), mongolský rolník. 
Svisle: 1. I. díl tajenky, 2. Chemický prvek (Ti), návěští (mn. č.). – 3. Osobní 

zájmeno, šicí vlákno, kopie. – 4. Anglická lihovina, část molekuly, řeka bývalé 

Jugoslávie. – 5. Palivo, jméno skladatele Chačaturjana, řeka v Rusku. – 6. Mzda, 
onemocnění rtů. – 7. Horníkovo pracoviště, mysl, náš literát (Jan). – 8. Anglicky 
„dívati se“, neobut, Evrop. Unie spisovatelů (zkr.). – 9. Chemická značka osmia, 
III. díl tajenky. – 10. Podlouhlé pečivo, pohyb vzduchem, rakouská řeka. – 11. 
Jeden i druhý, druh obrazu, ruské počítadlo. – 12. Italský ostrov, stráň. – 13. 
Opak tepla, Sarmat, staroegyptský bůh slunce. –  14. Král zvířat, směnečný 

ručitel, Čapkovo drama. – 15. Město v Čadu, římsky 1499, stará žena. –  16. 
Polibek, asijská náhorní oblast. – 17. II. díl tajenky. 
Nápověda: F. Toro, I. Hrubeš, 4. Ada, 11. Sčot. 

Tajenka z minula: vše dobré maminkám                  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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DUCHOVNÍ  SLOVO 
Sestry a bratři, tato velikonoční neděle je 

věnována modlitbám za pronásledované 

křesťany ve světě. Modlitba nezná hranic a je 

velikým Božím darem, že v ní můžeme být 

duchovně spojeni s těmi, kdo potřebují naší 

pomoci. Je smutnou skutečností, že celá 

desetina z celkového počtu křesťanů ve světě – 

tj. 200 milionů- je vystavena pronásledování, 

které má různé podoby a intenzitu v různých 

státech naší planety. Nemalý počet položí život za Krista při misijní a 

charitativní činnosti nebo během různých násilných výpadů ze strany 

nepřátelských sil. Křesťané jsou co do počtu nejvíce pronásledovanou 

skupinou. I my jsme v nedávné minulosti - v době komunismu - 

zakusili pronásledování, neměli bychom zapomínat, jak důležitá byla 

tehdy pro nás solidarita mnoha lidí dobré vůle z celého světa. 

Požíváme nyní svobody a žijeme v demokratickém státě. Neměli 

bychom ztratit ze zřetele, že je naší duchovní i morální povinností 

pamatovat na ty, kteří dosud svoji křesťanskou víru nemohou 

svobodně vyznávat a nespravedlivě trpí různými křivdami. Rozšiřme 

obzor svého modlitebního soustředění na naše sestry a bratry ve víře 

v našeho Pána Ježíše, kteří jsou kvůli svému svědectví podrobováni 

ponižujícímu jednání mocných. Prosme za vytrvalost a věrnost 

evangeliu pronásledovaných křesťanů, aby se i oni dočkali svobody a 

mírumilovného soužití se všemi ve společnostech, jejichž jsou 

nedílnou součástí.             

                      z pastýřského listu biskupů Čech a Moravy 

POUŤ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI 
V letošním roce si připomínáme 200 let od narození tohoto světce. 

V sobotu 18. června proběhne v Prachaticích celonárodní pouť. Pokud 

by byl v naší farnosti zájem mohli bychom vypravit autobus. 

Informace získáte u p. Františka  Mrázka na tel. 577 911 378. 

PRANOSTIKY – ČERVEN                       PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
 Červen studený – sedlák krčí rameny. 

 V červnu deštivo a chladno, rok neúrodný snadno. 

 O svatém Norbertu (6.6.), zima už jde k čertu. 

 Jasno – li o Božím Těle (7.6.), dobrý rok čekej směle. 

 Medardova kápě (8.6.) čtyřicet dní kape. 

 Svatý Vít (15.6.) dádá trávě pít. 

 Na svatého Aloise (21.6.), poseč louku, neboj se. 

 Na svatého Jana (24.6.), otevírá se létu brána. 

 O svatém Janu (24.6.), do vody se skáče. 

 Čím dříve před Janem hřiby rostou, tím dříve před Vánocemi 

sněží. 
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                                                                   KALENDÁRIUM ČERVEN 2011 
  1.6. Památka svatého Justina 

  2.6. Slavnost Nanebevstoupení Páně 

  5.6. 7. neděle velikonoční 

11.6. Památka svatého Barnabáše 

12.6. Slavnost Seslání Ducha svatého 

13.6. Památka svatého Antonína z Padovy 

19.6. Slavnost Nejsvětější Trojice 

21.6. Památka svatého Aloise 

23.6. Slavnost Těla a krve Páně (Boží Tělo) 

24.6. Slavnost Narození svatého Jana Křtitele 

26.6. 13. neděle v mezidobí 

28.6. Památka svatého Ireneje 

29.6. Slavnost svatých Petra a Pavla 

                    SVATÝ JUSTIN 

KLUB MAMINEK FRYŠTÁK   
 7.6.  Út - Střihání dětí i maminek. 

       Pro děti: výroba indiánské čelenky. 

14.6.  Út - Logopedie s paní Marcelou Ševelovou.  

21.6.  Út - Prezentace obchůdku Kvapi (dět. obuv, ponožky aj.).  

Pro děti: zpívání, říkanky.  

28.6.  Út - Vítání prázdnin. 

Pravidelné páteční tvoření – vždy v 17.00 

10. 6.  Kurz natur líčení. 

17. 6.  Malování na textil. 

               Těší se na Vás Klub maminek Fryšták 

DIS FEST 2011 
 

 

 

 

 

 

Zveme všechny příznivce dobré 

muziky na 8. ročník multižánrového 

hudebního festivalu DISfest. 

Akce proběhne v sobotu 11. června 

2011 od 15 hodin v areálu Domu 

Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.  

Zahrají např. November 2nd, F-dur 

Jazzband, Nový Rumpál, Hudba 

Fryšták a další. Přestávku zpestří 

improvizační zápas divadelních 

souborů z Valaškého Meziříčí a Prahy.  

Bohaté občerstvení je zajištěno. 

Více informací na webových stránkách 

WWW.DISFEST.CZ. 

  
              Srdečně zvou pořadatelé 



 

 

- 10 -                                       FARNÍČEK   6/11  

Čas od času se objeví v nabídce knížek v zadní části našeho kostela 

zajímavé tituly, které stojí za zmínku. Momentálně je jich tam několik a 

tak bychom Vám rádi některé z nich doporučili. Mohou se hodit i jako 

zajímavý a hodnotný dárek (dobrou knihou přece nikoho neurazíte…) 

P. PAVEL ŠUPOL – KŘESŤAN A HUDBA  
Kniha vychází z diplomové práce, která byla 

oceněna cenou rektora University Palackého v 

Olomouci. Kniha je sice odborná, ale přesto docela 

dobře čtivá. Autor na úvod připomíná význam 

hudby v posledních 40 000 letech, především pak 

ve vztahu k náboženství. Sleduje, jak velice 

obezřetně pronikali křesťanští interpreti 

do moderních stylů, jako je rock, pop a další. 

Zajímá se také o současné hudební styly v liturgii. 

Kniha končí praktickou částí, ve které autor 

představuje 8 interpretů křesťanské hudby.  

Jsou to John Michael Talbot, Krystal Meyers, Rebecca St. James, Gen 

Rosso, Timothy, Kapucíni & Stanley, Gina a Ladislav Křížek. 

Doporučuji všem poctivým zájemcům o křesťanskou hudbu, aby si 

knížku přečetli a nechali se jí inspirovat.  
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 NA ORLÍM HNÍZDĚ  
 

 

      

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Už tradičně se týden před prvním svatým přijímáním slétli malí orlíci 

se svými rodiči na známou základnu pod Ondřejníkem, na Orlí hnízdo. 

Celou náročnou operaci sledoval orlím zrakem otec Mirek Dibelka  s 

vydatnou pomocí rodičů malých orlíků, a tak nakonec všechno dobře 

dopadlo. 

Nebe nám v sobotu sice smáčelo notně křídla, ale nedělní slunce je 

nám opět osušilo, takže jsme nakonec odlétali do svých rodných hnízd 

se sluncem nad hlavou i v duši. 

     Myslím, že Orlí diplom si zasloužili úplně všichni. Díky všem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu akce byla spousta času 

nejenom na zábavu (tedy na nejrůznější 

rodinné hry a soutěže), ale také na mši 

svatou.  

                      -lk- 

 

 

  

P. Pavel Šupol pochází z farnosti Valašské 

Klobouky. O jeho cestě ke kněžství si můžete 

přečíst třeba v článku na webu Rádia 7, se kterým 

otec Pavel spolupracuje. Po jáhenské službě v 

Kroměříži jej otec biskup poslal do Zlína, kde je v 

současnosti kaplanem. Během studií v Olomouci 

se nadchl pro soudobou křesťanskou hudbu, začal 

ji propagovat a přinášet formou přednášek do 

našich farností. Vytvořil také hudební web 

http://hudba.signaly.cz/, na kterém najdete 
spoustu novinek ze světa křesťanské hudby.  

LÁSKA   

 

Láska ve dvou, ta je fajn, 

na takovou spoléhám. 

Láska tehdy prima je, 

když se vážně miluje. 

 

Slovo láska hezky zní, 

musí se stát nevšední. 

Dokud láska skutečná, 

všechno krásné hned se zdá. 

 

 

Když ti láska vydrží, 

A tak, milý čtenáři 

mysli také na stáří. 

 

Když ti láska vydrží, 

budeš mít míň potíží. 

Tomu věř a opravdu 

hned zapomeň na zradu. 

 
             František Záloha 
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FARNÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN 
Naše farní rodina se po mnoho let v 

minulosti v blízkosti svátku Panny Marie 

Pomocnice Křesťanů účastní pouti na 

Svatém Hostýně. Přesto, že každý farník 

či náš spoluobčan toto místo navštíví 

soukromě minimálně jednou ročně je 

velmi důležité pro každého farníka 

zúčastnit se také farní pouti. Pouť sama o 

sobě má totiž svá duchovní specifika. Ve 

farním společenství nám totiž jde 

skutečně o jeho posvěcení. Zde je nutné 

připomenout slova Pána Ježíše: “Kde jsou 

dva nebo tři shromážděni v mém jménu, 

tam já, jsem uprostřed nich. Toto pouto vzájemnosti letošní rok 

vyvrcholilo v sobotu 21. května a také na druhý den (tedy v neděli) s 

některými nemocnými. Každá chvíle u Matky Boží na Svatém Hostýně 

nás posiluje, potěšuje a samozřejmě utvrzuje ve společenství 

farnosti. Společná eucharistická oběť za farníky a naše nemocné, za 

ty, které jsme nechali doma a za ty, kteří se svěřují do našich 

modliteb. Rád bych tedy chtěl poděkovat našemu duchovnímu otci 

Miroslavovi za osobní přítomnost na farní pouti. 

Za přinesenou oběť mše svaté a společné modlitby po ní. Poděkovat 

touto cestou bychom měli Panně Marii, že nás volá k sobě a jejím 

prostřednictvím ke svému Synu. Za to vše velké a upřímné díky. 

Nedělní pouť zbytku farnosti byla ve znamení nemocných (individuální 

dopravou). I tento den byl ve znamení díků a prožité radosti. Je také 

pro mne velkým povzbuzením udělat radost některým našim 

farníkům, i když jsme některé více či méně překvapili a někteří se s 

námi dokonce rozjeli i v obuvi, kterou prý nosí jen na doma.  

Na tom vcelku nezáleží, ale také těmto poutníkům patří velké díky. 

                                                                           František Mrázek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otec Miroslav slouží mši svatou                    Poutnice z Fryštáku 
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PAMÁTKA JANA PAVLA II. SE BUDE SLAVIT VŽDY 22. ŘÍJNA 
Na základě dekretu, který  

11. dubna 2011 vydala vatikánská 

Kongregace pro bohoslužbu a 

svátosti, se liturgická památka 

Jana Pavla II. bude v Římě a v 

celém Polsku slavit vždy 22. října.  

Pokud jde o ostatní místní církve a 

řeholní řády, tak ty mohou 

prostřednictvím diecézního biskupa 

či generálního představeného řádu 

požádat o zařazení této liturgické památky do vlastních kalendářů. 

Dekret, který uznává „výjimečný charakter“ papežova blahořečení, 

upravuje veřejné liturgické oslavy spojené s beatifikací Jana Pavla II., 

která proběhla v neděli 1. května ve Vatikánu. Ačkoliv se děkovné 

mše svaté po beatifikaci mohou slavit jen v místech, kde 

blahoslavený žil, povolil Vatikán, aby se děkovné mše mohly slavit 

během celého roku i v místních církvích po celém světě. Datum 

děkovné mše svaté v jednotlivých diecézích určí příslušný diecézní 

biskup, pro řeholní kongregace a řády tak učiní jejich představený. 

Tyto bohoslužby však mohou být slaveny pouze do 1. května 2012. 

V římské diecézi a všech polských diecézích bude 22. říjen – den, kdy 

se v roce 1978 kardinál Karol Wojtyła ujal jako Jan Pavel II. úřadu 

římského biskupa – automaticky zařazen do liturgického kalendáře 

jako památka. Ostatní místní církve a řády však mohou rovněž 

požádat o dovolení zařadit tuto památku do svých liturgických 

kalendářů. Kostely v diecézích, kde se slaví liturgická památka, 

mohou být pojmenovány po Janu Pavlu II., pro ostatní ale musí 

Vatikán vystavit indult (dovolení). Dekret rovněž obsahuje text 

vstupní modlitby, která bude použita při liturgických oslavách a 

děkovných mších, ostatní liturgické texty budou vzaty ze společné 

památky duchovních pastýřů – papežů.  

 

 

 

 

Neoficiální překlad vstupní modlitby  

od České sekce Vatikánského  

rozhlasu zní: „Bože, bohatý  

v milosrdenství, který jsi povolal  

blahoslaveného papeže Jana Pavla II.,  

aby vedl celou tvoji církev, uděl nám,  

abychom v síle jeho učení s důvěrou  

otevírali svá srdce spásonosné milosti 

Krista, Vykupitele člověka. Neboť on 

s tebou žije a kraluje v jednotě  

Ducha svatého po všechny věky věků.“                                     

www.radiovaticana.cz 

 

 

  



 

- 8 -                                   FARNÍČEK  6/11 

NAŠE POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ (2. ČÁST) 
Druhý den pouti začal příletem do Tel 

Avivu ve tři hodiny našeho času, ale 

museli jsme si přesunout hodinky o jednu 

hodinu napřed. Takţe byly vlastně uţ 

čtyři hodiny. Po převzetí zavazadel jsme 

se museli převléknout se do lehkého 

letního oblečení, neboť jsme mířili do 

pouště, vyměnit si dostatečné mnoţství 

peněz a nachystat si do tašky věci na 

plavání, protoţe nás čekalo koupání v 

Mrtvém moři.  

Vzápětí jsme byli poučeni, ţe není ţádné Mrtvé moře, ale ţe máme 

říkat Slané moře. Manţel se nemohl dostat do kufru. Pokazil se mu 

zámek,ale náš šikovný řidič Musafa (mj.otec 10 dětí, 6 kluků a 4 

děvčat s jednou manţelkou) si věděl rady. Druhým našim průvodcem 

byl Izraelec Dany, který pobýval s rodiči v Praze a tak uměl dokonale 

česky a byl našim milým průvodcem. První co nás naučil, byl pozdrav 

Šalom, který znamená Dobrý den, ale také Pokoj nebo Nazdar. Náš 

řidič Musafa se rád učil česká slova a velmi se mu zalíbil počeštěný 

anglický výraz děkuji. Místo „Thank you very much“, někdo řekl (fenk 

ju very much) a právě to slovo much znamená v jejich řeči rozum. 

V 7.15 jsme měli nedělní mši svatou na poušti. Začali jsme pouští, 

protoţe zde byl jak Jeremiáš, Jan Křtitel, tak Jeţíš po svém křtu v 

Jordánu, ale také se zde uchylovali a do dnešního dne uchylují lidé, 

kteří se snaţí oprostit od hluku velkoměst, proţívat ticho a moţná i 

být s Bohem. Při mši svaté, kterou měl náš třetí průvodce a ředitel 

fryštáckého Disu P. Jan Komárek, jsme slyšeli v kázání příběh zvaný 

„Zrada“ o dívce ortodoxních Ţidů, která přestoupila na křesťanství. 

Otec chtěl dceru vrátit zpět, dokázat ji nesmyslnost a zvrácenost 

křesťanství a proto se pustil do studia Bible a stanovil si, ţe najde 

odpověď na tyto otázky: 

 Věřím opravdu v Boha, o kterém mluví Bible? 

 Věřím, že Písmo svaté je inspirované Duchem svatým? 

 Věřím, že Starý zákon svědčí o Mesiáši? 

 Věřím, že Ježíš Kristus je Mesiáš, o kterém se píše ve Starém 

Zákoně? 

 Jestliže tomuto všemu věřím, co pro mne Ježíš znamená? 

Po mši svaté následovala snídaně v poušti, kde nás sledovaly děti 

potulných kočovníků - beduínu, kteří zde pásli svého osla. Tak jsme 

jim nabídli buchty, které nám na cestu napekla manţelka pana Kříţka 

majitele cestovní kanceláře.            

             pokračování příště     -js- 
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MLADÉ  MAMKY VE FRYŠTÁKU (OHLÉDNUTÍ) 
V pátek před Květnou nedělí (15.4.) měli katecheté kříţovou cestu 

v kostele. Zůstala jsem na mši svatou a potom jsem šla domů. Po 

cestě jsem se podívala do dvora Disu a uviděla jsem Pavla Popelku a 

našeho otce biskupa Káju. Zaradovala jsem se: „Tak uţ jsou tady 

opět Mladé mamky a já jsem na ně málem zapomněla!“ V pátek 

večer proběhl v příjemném povídání maminek, na chvilku si přisedl i 

otec Kája. Vzpomínám si, ţe říkal: „U nás ve Fryštáku.“ Takţe se tady 

cítí pořád doma. V sobotu ráno začal hlavní program ve stylu včelky 

Máji a včelařů. Po zahájení začala přednáška paní Herglíkové na téma 

rodinných vztahů. Názorně nám ukazovala, jak to vypadá, kdyţ 

matka soupeří o svého syna se snachou, nebo kdyţ manţelé řeší krizi 

manţelství narozením dítěte. 

Před obědem byla ještě mše svatá, kterou celebroval otec Kája. 

V promluvě povídal, jak světil kapličku někde blízko Prahy a tamějším 

lidem řekl, aby ho přišli navštívit do Prahy. Pak tento výrok otiskli 

v novinách a ozval se člověk, který na slavnosti vůbec nebyl. Ptal se 

ho, jestli můţe přijít na to kafe, ţe je jeho spoluţák ze školy. Kdyţ se 

po padesáti letech viděli a ukazoval mu fotku, a zeptal se, zda uţ i ve 

škole byl věřící? Otec Kája mu řekl, ţe ano, ţe uţ tehdy ministroval. 

Kamarád se přiznal k tomu, ţe je nevěřící a jeho paní je proti víře. 

Kdyţ se loučili, otec Kája si pomyslel: „Kdyby tak tento můj kamarád, 

který se ke mně hlásí po padesáti letech mohl být také kamarádem 

s Pánem Jeţíšem!“ Na závěr jsme byli vybídnuti, abychom ţili svou 

víru tam, kde jsme, obyčejně a dokazovali ji svým ţivotem. Po 

odpolední siestě následovaly soutěţe pro mamky. Oblečeny do 

prouţkovaných overalů s kapucí a s tykadélky vypadaly opravdu jako 

včelky. Jejich úkolem bylo sbírat nektar z květů. Aby to nebylo 

jednoduché, nesměly se dívat, co vytahují, a nesměly brát nektar pro 

sousední úl. Jinak jim královna matka pěkně vyhubovala. Byl to velmi 

náročný výkon, ale mnoho maminek má podobnou honičku doma 

kolem dětí. Na závěr jsme dostali poţehnání od otce biskupa Káji a 

drobné dárečky od Starých pák. Všem, kteří se na této zdařilé akci 

podíleli - patří upřímný dík!              -js- 
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VÝLET Z NÁBOŽENSTVÍ 5. A 6. TŘÍD – NADĚJE ZLÍN 
Na společný výlet jsme se vydali v pátek 20. května se žáky 5. a 6. 

tříd. Jako první nás čekala návštěva kostela sv. Filipa a Jakuba. Při 

cestě děti velmi zaujal zlínský trh a stánek s pichlavými kaktusy. 

Prodavač dětem, kteří si květináčky koupili, podrobně vysvětloval, jak 

se o ně mají starat.  

V kostele nás mile přivítal farář P. Ivan Fišar, který nám poutavě 

vyprávěl o vzniku a zajímavostech zlínského chrámu. Dokonce jsme 

zjistili, že jeden žák byl v tomto kostele pokřtěn. Děti byly velmi 

hodné, a tak nás pan farář zavedl i na kůr s varhany. Tam děvčata 

zazpívala písničku „Haleluja“ a za odměnu jsme se byli ještě podívat 

až do věže ke zvonům. Každý si mohl na zvon zazvonit. Mezi dětmi se 

ozývaly hlasy „To je teda zážitek“. Na závěr jsme se pomodlili u 

svatostánku a vzpomněli si na naše rodiny a blízké.  

Poté jsme odjeli trolejbusem do dílny „Včelka“, kde vyrábí koberečky, 

svíčky aj. mentálně postižení lidé. Vše jsme si důkladně prohlédli a 

paní asistentky klientů nás s jejich prací seznámily a na naše zvídavé 

otázky ochotně odpovídaly. Každý si koupil nějakou drobnost a 

dokonce jsme od nich všichni dostali dárek – srdíčko z včelího vosku. 

Součástí dílny je i kavárna, kde jsme si pochutnali na zmrzlinových 

pohárech se šlehačkou, a tím jsme náš výlet příjemně zakončili. 

Děkuji všem 19 ti dětem za opravdu vzorné chování a paní J. 

Macháčkové za doprovod při výletě, který byl přínosem nejenom pro 

mě, ale věřím, že i pro všechny děti.                  Miroslava Langrová 
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     Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 

KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (35. ČÁST) 

Dnes se ve stručnosti 

zastavíme u působení  

P. Aloise Pijáka ve Fryštáku 

od konce 60. let. Podle jeho 

zápisů ve farní kronice 

zavítaly v září roku 1969 do 

Fryštáku ostatky sv. Cyrila. 

Bylo to u příležitosti výročí 

1100 let od smrti tohoto 

světce v Římě (14. 2. 869). 

Ostatky dorazily z Lukova 

v konvoji asi 20 aut fryštáckých farníků. V kostele byla pak sloužena 

slavná mše sv., kázání měl lukovský farář P. Antonín Urban. Po mši 

byla možnost uctít ostatky políbením. Následujícího dne byly ostatky 

vystaveny v kostele k soukromému uctění. Z Fryštáku pak byly 

převezeny do Slušovic. Nastupující normalizace opět znemožnila další 

rozvoj pastorační činnost ve farnostech, a tak lidem často nezbylo nic 

jiného, než se v církvi angažovat alespoň v rámci manuálních činností 

(oprav kostela, brigád, apod.). V roce 1970 tak byla zbourána stará 

veranda u sakristie a přistavena nová, zděná přístavba – dnešní 

sakristie pro ministranty. O rok později byla ke kostelu za sakristií 

přistavena kotelna na pro naftové teplovzdušné vyhřívání kostela. 

Samotné naftové topení bylo instalováno za další rok – tedy v roce 

1972. Ve stejném roce byl také na hřbitově vybudován kněžský hrob. 

Nový hrob vznikl zbudováním další hrobky vedle původní hrobky 

dřívějšího faráře P. Kubína. Do této nové hrobky byly přeneseny 

ostatky faráře P. Jana Drábka a nad oběma hrobkami byl instalován 

nový pomník. Ojedinělými ryze duchovními akcemi z této doby bylo 

pouze biřmování v roce 1972 a primice Pavla Uhříka v roce 1973. 

Biřmování bylo udělováno v neděli 11. června 1972, udělovatelem byl 

olomoucký kapitulní vikář Josef Vrana. Tuto svátost tehdy přijalo 

neuvěřitelných 449 biřmovanců – 391 z Fryštáku a 58 z Gottwaldova 

(Zlína). Těmto vysokým číslům se však nelze divit. Za komunistů 

mohlo být biřmování udělováno pouze výjimečně, a proto se tato 

slavnost někde konala třeba i poprvé po 10 – 20 letech. O zatím 

posledních fryštákých primicích P. Uhříka (1. 7. 1973 – viz foto) jsme 

se ve Farníčku zmiňovali už dříve. Dnes tedy jen doplníme, že farnosti 

se na tuto událost tehdy připravovala opravdu důkladně i po 

technické stránce: Do kostela byl nově nainstalován rozhlas, byly 

opraveny lavice, natřeny všechny dveře i nábytek v sakristii. Při 

příležitosti této primice byl také oltář nainstalován nově tváří k lidu – 

podle instrukcí 2. vatikánského koncilu.        pokračování příště   -vn- 
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NAŠE POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ (2. ČÁST) 
Druhý den pouti začal příletem do Tel 

Avivu ve tři hodiny našeho času, ale 

museli jsme si přesunout hodinky o jednu 

hodinu napřed. Takţe byly vlastně uţ 

čtyři hodiny. Po převzetí zavazadel jsme 

se museli převléknout se do lehkého 

letního oblečení, neboť jsme mířili do 

pouště, vyměnit si dostatečné mnoţství 

peněz a nachystat si do tašky věci na 

plavání, protoţe nás čekalo koupání v 

Mrtvém moři.  

Vzápětí jsme byli poučeni, ţe není ţádné Mrtvé moře, ale ţe máme 

říkat Slané moře. Manţel se nemohl dostat do kufru. Pokazil se mu 
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prouţkovaných overalů s kapucí a s tykadélky vypadaly opravdu jako 

včelky. Jejich úkolem bylo sbírat nektar z květů. Aby to nebylo 

jednoduché, nesměly se dívat, co vytahují, a nesměly brát nektar pro 

sousední úl. Jinak jim královna matka pěkně vyhubovala. Byl to velmi 

náročný výkon, ale mnoho maminek má podobnou honičku doma 

kolem dětí. Na závěr jsme dostali poţehnání od otce biskupa Káji a 

drobné dárečky od Starých pák. Všem, kteří se na této zdařilé akci 

podíleli - patří upřímný dík!              -js- 
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FARNÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN 
Naše farní rodina se po mnoho let v 

minulosti v blízkosti svátku Panny Marie 

Pomocnice Křesťanů účastní pouti na 

Svatém Hostýně. Přesto, že každý farník 

či náš spoluobčan toto místo navštíví 

soukromě minimálně jednou ročně je 

velmi důležité pro každého farníka 

zúčastnit se také farní pouti. Pouť sama o 

sobě má totiž svá duchovní specifika. Ve 

farním společenství nám totiž jde 

skutečně o jeho posvěcení. Zde je nutné 

připomenout slova Pána Ježíše: “Kde jsou 

dva nebo tři shromážděni v mém jménu, 

tam já, jsem uprostřed nich. Toto pouto vzájemnosti letošní rok 

vyvrcholilo v sobotu 21. května a také na druhý den (tedy v neděli) s 

některými nemocnými. Každá chvíle u Matky Boží na Svatém Hostýně 

nás posiluje, potěšuje a samozřejmě utvrzuje ve společenství 

farnosti. Společná eucharistická oběť za farníky a naše nemocné, za 

ty, které jsme nechali doma a za ty, kteří se svěřují do našich 

modliteb. Rád bych tedy chtěl poděkovat našemu duchovnímu otci 

Miroslavovi za osobní přítomnost na farní pouti. 

Za přinesenou oběť mše svaté a společné modlitby po ní. Poděkovat 

touto cestou bychom měli Panně Marii, že nás volá k sobě a jejím 

prostřednictvím ke svému Synu. Za to vše velké a upřímné díky. 

Nedělní pouť zbytku farnosti byla ve znamení nemocných (individuální 

dopravou). I tento den byl ve znamení díků a prožité radosti. Je také 

pro mne velkým povzbuzením udělat radost některým našim 

farníkům, i když jsme některé více či méně překvapili a někteří se s 

námi dokonce rozjeli i v obuvi, kterou prý nosí jen na doma.  

Na tom vcelku nezáleží, ale také těmto poutníkům patří velké díky. 

                                                                           František Mrázek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otec Miroslav slouží mši svatou                    Poutnice z Fryštáku 

 

 

 

FARNÍČEK  6/11                            - 9 - 

PAMÁTKA JANA PAVLA II. SE BUDE SLAVIT VŽDY 22. ŘÍJNA 
Na základě dekretu, který  

11. dubna 2011 vydala vatikánská 

Kongregace pro bohoslužbu a 

svátosti, se liturgická památka 

Jana Pavla II. bude v Římě a v 

celém Polsku slavit vždy 22. října.  

Pokud jde o ostatní místní církve a 

řeholní řády, tak ty mohou 

prostřednictvím diecézního biskupa 

či generálního představeného řádu 

požádat o zařazení této liturgické památky do vlastních kalendářů. 

Dekret, který uznává „výjimečný charakter“ papežova blahořečení, 

upravuje veřejné liturgické oslavy spojené s beatifikací Jana Pavla II., 

která proběhla v neděli 1. května ve Vatikánu. Ačkoliv se děkovné 

mše svaté po beatifikaci mohou slavit jen v místech, kde 

blahoslavený žil, povolil Vatikán, aby se děkovné mše mohly slavit 

během celého roku i v místních církvích po celém světě. Datum 

děkovné mše svaté v jednotlivých diecézích určí příslušný diecézní 

biskup, pro řeholní kongregace a řády tak učiní jejich představený. 

Tyto bohoslužby však mohou být slaveny pouze do 1. května 2012. 

V římské diecézi a všech polských diecézích bude 22. říjen – den, kdy 

se v roce 1978 kardinál Karol Wojtyła ujal jako Jan Pavel II. úřadu 

římského biskupa – automaticky zařazen do liturgického kalendáře 

jako památka. Ostatní místní církve a řády však mohou rovněž 

požádat o dovolení zařadit tuto památku do svých liturgických 

kalendářů. Kostely v diecézích, kde se slaví liturgická památka, 

mohou být pojmenovány po Janu Pavlu II., pro ostatní ale musí 

Vatikán vystavit indult (dovolení). Dekret rovněž obsahuje text 

vstupní modlitby, která bude použita při liturgických oslavách a 

děkovných mších, ostatní liturgické texty budou vzaty ze společné 

památky duchovních pastýřů – papežů.  

 

 

 

 

Neoficiální překlad vstupní modlitby  

od České sekce Vatikánského  

rozhlasu zní: „Bože, bohatý  

v milosrdenství, který jsi povolal  

blahoslaveného papeže Jana Pavla II.,  

aby vedl celou tvoji církev, uděl nám,  

abychom v síle jeho učení s důvěrou  

otevírali svá srdce spásonosné milosti 

Krista, Vykupitele člověka. Neboť on 

s tebou žije a kraluje v jednotě  

Ducha svatého po všechny věky věků.“                                     

www.radiovaticana.cz 
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Čas od času se objeví v nabídce knížek v zadní části našeho kostela 

zajímavé tituly, které stojí za zmínku. Momentálně je jich tam několik a 

tak bychom Vám rádi některé z nich doporučili. Mohou se hodit i jako 

zajímavý a hodnotný dárek (dobrou knihou přece nikoho neurazíte…) 

P. PAVEL ŠUPOL – KŘESŤAN A HUDBA  
Kniha vychází z diplomové práce, která byla 

oceněna cenou rektora University Palackého v 

Olomouci. Kniha je sice odborná, ale přesto docela 

dobře čtivá. Autor na úvod připomíná význam 

hudby v posledních 40 000 letech, především pak 

ve vztahu k náboženství. Sleduje, jak velice 

obezřetně pronikali křesťanští interpreti 

do moderních stylů, jako je rock, pop a další. 

Zajímá se také o současné hudební styly v liturgii. 

Kniha končí praktickou částí, ve které autor 

představuje 8 interpretů křesťanské hudby.  

Jsou to John Michael Talbot, Krystal Meyers, Rebecca St. James, Gen 

Rosso, Timothy, Kapucíni & Stanley, Gina a Ladislav Křížek. 

Doporučuji všem poctivým zájemcům o křesťanskou hudbu, aby si 

knížku přečetli a nechali se jí inspirovat.  
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 NA ORLÍM HNÍZDĚ  
 

 

      

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Už tradičně se týden před prvním svatým přijímáním slétli malí orlíci 

se svými rodiči na známou základnu pod Ondřejníkem, na Orlí hnízdo. 

Celou náročnou operaci sledoval orlím zrakem otec Mirek Dibelka  s 

vydatnou pomocí rodičů malých orlíků, a tak nakonec všechno dobře 

dopadlo. 

Nebe nám v sobotu sice smáčelo notně křídla, ale nedělní slunce je 

nám opět osušilo, takže jsme nakonec odlétali do svých rodných hnízd 

se sluncem nad hlavou i v duši. 

     Myslím, že Orlí diplom si zasloužili úplně všichni. Díky všem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu akce byla spousta času 

nejenom na zábavu (tedy na nejrůznější 

rodinné hry a soutěže), ale také na mši 

svatou.  

                      -lk- 

 

 

  

P. Pavel Šupol pochází z farnosti Valašské 

Klobouky. O jeho cestě ke kněžství si můžete 

přečíst třeba v článku na webu Rádia 7, se kterým 

otec Pavel spolupracuje. Po jáhenské službě v 

Kroměříži jej otec biskup poslal do Zlína, kde je v 

současnosti kaplanem. Během studií v Olomouci 

se nadchl pro soudobou křesťanskou hudbu, začal 

ji propagovat a přinášet formou přednášek do 

našich farností. Vytvořil také hudební web 

http://hudba.signaly.cz/, na kterém najdete 
spoustu novinek ze světa křesťanské hudby.  

LÁSKA   

 

Láska ve dvou, ta je fajn, 

na takovou spoléhám. 

Láska tehdy prima je, 

když se vážně miluje. 

 

Slovo láska hezky zní, 

musí se stát nevšední. 

Dokud láska skutečná, 

všechno krásné hned se zdá. 

 

 

Když ti láska vydrží, 

A tak, milý čtenáři 

mysli také na stáří. 

 

Když ti láska vydrží, 

budeš mít míň potíží. 

Tomu věř a opravdu 

hned zapomeň na zradu. 

 
             František Záloha 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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DUCHOVNÍ  SLOVO 
Sestry a bratři, tato velikonoční neděle je 

věnována modlitbám za pronásledované 

křesťany ve světě. Modlitba nezná hranic a je 

velikým Božím darem, že v ní můžeme být 

duchovně spojeni s těmi, kdo potřebují naší 

pomoci. Je smutnou skutečností, že celá 

desetina z celkového počtu křesťanů ve světě – 

tj. 200 milionů- je vystavena pronásledování, 

které má různé podoby a intenzitu v různých 

státech naší planety. Nemalý počet položí život za Krista při misijní a 

charitativní činnosti nebo během různých násilných výpadů ze strany 

nepřátelských sil. Křesťané jsou co do počtu nejvíce pronásledovanou 

skupinou. I my jsme v nedávné minulosti - v době komunismu - 

zakusili pronásledování, neměli bychom zapomínat, jak důležitá byla 

tehdy pro nás solidarita mnoha lidí dobré vůle z celého světa. 

Požíváme nyní svobody a žijeme v demokratickém státě. Neměli 

bychom ztratit ze zřetele, že je naší duchovní i morální povinností 

pamatovat na ty, kteří dosud svoji křesťanskou víru nemohou 

svobodně vyznávat a nespravedlivě trpí různými křivdami. Rozšiřme 

obzor svého modlitebního soustředění na naše sestry a bratry ve víře 

v našeho Pána Ježíše, kteří jsou kvůli svému svědectví podrobováni 

ponižujícímu jednání mocných. Prosme za vytrvalost a věrnost 

evangeliu pronásledovaných křesťanů, aby se i oni dočkali svobody a 

mírumilovného soužití se všemi ve společnostech, jejichž jsou 

nedílnou součástí.             

                      z pastýřského listu biskupů Čech a Moravy 

POUŤ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI 
V letošním roce si připomínáme 200 let od narození tohoto světce. 

V sobotu 18. června proběhne v Prachaticích celonárodní pouť. Pokud 

by byl v naší farnosti zájem mohli bychom vypravit autobus. 

Informace získáte u p. Františka  Mrázka na tel. 577 911 378. 

PRANOSTIKY – ČERVEN                       PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
 Červen studený – sedlák krčí rameny. 

 V červnu deštivo a chladno, rok neúrodný snadno. 

 O svatém Norbertu (6.6.), zima už jde k čertu. 

 Jasno – li o Božím Těle (7.6.), dobrý rok čekej směle. 

 Medardova kápě (8.6.) čtyřicet dní kape. 

 Svatý Vít (15.6.) dádá trávě pít. 

 Na svatého Aloise (21.6.), poseč louku, neboj se. 

 Na svatého Jana (24.6.), otevírá se létu brána. 

 O svatém Janu (24.6.), do vody se skáče. 

 Čím dříve před Janem hřiby rostou, tím dříve před Vánocemi 

sněží. 
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                                                                   KALENDÁRIUM ČERVEN 2011 
  1.6. Památka svatého Justina 

  2.6. Slavnost Nanebevstoupení Páně 

  5.6. 7. neděle velikonoční 

11.6. Památka svatého Barnabáše 

12.6. Slavnost Seslání Ducha svatého 

13.6. Památka svatého Antonína z Padovy 

19.6. Slavnost Nejsvětější Trojice 

21.6. Památka svatého Aloise 

23.6. Slavnost Těla a krve Páně (Boží Tělo) 

24.6. Slavnost Narození svatého Jana Křtitele 

26.6. 13. neděle v mezidobí 

28.6. Památka svatého Ireneje 

29.6. Slavnost svatých Petra a Pavla 

                    SVATÝ JUSTIN 

KLUB MAMINEK FRYŠTÁK   
 7.6.  Út - Střihání dětí i maminek. 

       Pro děti: výroba indiánské čelenky. 

14.6.  Út - Logopedie s paní Marcelou Ševelovou.  

21.6.  Út - Prezentace obchůdku Kvapi (dět. obuv, ponožky aj.).  

Pro děti: zpívání, říkanky.  

28.6.  Út - Vítání prázdnin. 

Pravidelné páteční tvoření – vždy v 17.00 

10. 6.  Kurz natur líčení. 

17. 6.  Malování na textil. 

               Těší se na Vás Klub maminek Fryšták 

DIS FEST 2011 
 

 

 

 

 

 

Zveme všechny příznivce dobré 

muziky na 8. ročník multižánrového 

hudebního festivalu DISfest. 

Akce proběhne v sobotu 11. června 

2011 od 15 hodin v areálu Domu 

Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.  

Zahrají např. November 2nd, F-dur 

Jazzband, Nový Rumpál, Hudba 

Fryšták a další. Přestávku zpestří 

improvizační zápas divadelních 

souborů z Valaškého Meziříčí a Prahy.  

Bohaté občerstvení je zajištěno. 

Více informací na webových stránkách 

WWW.DISFEST.CZ. 

  
              Srdečně zvou pořadatelé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KŘÍŢOVKA NA ČERVEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vodorovně: A. Africký stát, těžký kov, urostlý muž. – B. Konat, IV. díl tajenky, 
tohoto roku. – C. Etylalkohol, ženské domácí jméno, druh školního nábytku. – D. 
Božská potrava, potom, had z knihy džunglí, SPZ Prahy, konec modlitby. – E. 

Italsky“jednota“, menší tabule, španělské město. – F. SPZ Karviné, španělsky 
„býk“, množství, pivovarnický polotovar, tady. – G. Barva na vejce, část atlasu, 
zasévat, biceps, pomůcka kočího. – H. Listnatý strom, obyvatel Malešic, český 
hrad. – I. Mužské jméno, nedýchatelno, náš konferenciér. – J. Německý malíř, 
vojenský odvod(zastarale), mongolský rolník. 
Svisle: 1. I. díl tajenky, 2. Chemický prvek (Ti), návěští (mn. č.). – 3. Osobní 

zájmeno, šicí vlákno, kopie. – 4. Anglická lihovina, část molekuly, řeka bývalé 

Jugoslávie. – 5. Palivo, jméno skladatele Chačaturjana, řeka v Rusku. – 6. Mzda, 
onemocnění rtů. – 7. Horníkovo pracoviště, mysl, náš literát (Jan). – 8. Anglicky 
„dívati se“, neobut, Evrop. Unie spisovatelů (zkr.). – 9. Chemická značka osmia, 
III. díl tajenky. – 10. Podlouhlé pečivo, pohyb vzduchem, rakouská řeka. – 11. 
Jeden i druhý, druh obrazu, ruské počítadlo. – 12. Italský ostrov, stráň. – 13. 
Opak tepla, Sarmat, staroegyptský bůh slunce. –  14. Král zvířat, směnečný 

ručitel, Čapkovo drama. – 15. Město v Čadu, římsky 1499, stará žena. –  16. 
Polibek, asijská náhorní oblast. – 17. II. díl tajenky. 
Nápověda: F. Toro, I. Hrubeš, 4. Ada, 11. Sčot. 

Tajenka z minula: vše dobré maminkám                  František Záloha 
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