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V sobotu 20. srpna se konala
děkanátní pouť na Svatý Hostýn.
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DUCHOVNÍ SLOVO

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
Pozdravnechce,
Pán Bůh.
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kalendářního, či církevního roku. Je to dost pochopitelné.
Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě
Děti v mnohém určují jednání a zaměření všech dalších členů rodiny.
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Boží
požehnání.
Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv.
o. Miroslav
potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme
Božímu
vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se
PRANOSTIKY – ZÁŘÍ
PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA
svou láskou je Světlo pro každého
člověka.
 Září – úsměv
mizí
z
tváří.
Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a
 Divoké
Marii.husy na odletu, konec i babímu létu.
 Na Jiljího (1.9.) – první víno.
 Po svatém Kříži (14.9.) – podzim se blíží.
 Po svatém Matouši (21.9.) – čepici na uši.
 Na Kosmu a Damiána (26.9.) – studeno bývá zrána.
 Na svatého Václava (28.9.) – každý mužský nasává.
 Na svatého Václava (28.9.) – babí léto nastává.
 Na svatého Jeronýma (30.9.) – stěhuje se k nám už zima.
 Září jezdí na strakaté kobyle.
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DĚKANÁTNÍ POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ

V sobotu 20. srpna se konala na Svatém Hostýně pouť Vizovického
děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská povolání. Pouť proběhla za
pěkného počasí a hojné účasti věřících ze všech farností děkanátu.
Z Fryštáku se s otcem Mirkem vydal na pouť nejenom plný autobus
farníků, ale i poutníci pěší, na kolech a ve vlastních autech. Mši svatou
sloužil otec biskup Josef Hrdlička a v homilii mluvil s velkým zanícením
a láskou o Panně Marii. Poté proběhla adorace Nejsvětější svátosti,
kterou sloužil otec Mirek s našimi farníky. Z pouti jsme odjížděli
naplněni pokojem a se slovy otce biskupa o pokoře Matky Boží a její
veliké lásce k Bohu.
-lk„ Hospodine, mé srdce se nevypíná,
nevyvyšují se mé oči,
neženu se za velikými věcmi
pro mě nedosažitelnými.
Spíše jsem se uklidnil a utišil svou
duši jako dítě na matčině klíně;
jako dítě, tak je má duše ve mně.
Doufej , Izraeli, v Hospodina
nyní i navěky.“
Žl 131,1-3
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SVATOHUBERTSKÁ MŠE VE FRYŠTÁKU

V sobotu 13. srpna se v našem krásně vyzdobeném farním kostele
uskutečnila zatím ještě nevídaná (a hlavně neslýchaná věc)…Při mši
svaté v 18.15 za hraběte Jana Nekeše z Landeku a živé i zemřelé
členy singulárních společností se představili Holešovští trubači
(trio lesních rohů) a pěvecký sbor z Loučky u Valašského Meziříčí.
Společně zde přednesli mysliveckou mši. Zcela zaplněný kostel
(hlavně myslivci a „singuláry“) ocenil jejich výkon závěrečným
dlouhotrvajícím potleskem.
Následovalo milé pozvání otce Miroslava na kávu a zákusek do DISu.
Výbory singulárních společností děkují všem za účast na této mši
svaté a věří, že se při této příležitosti sejdeme opět za rok.
-pn-

V úvodu mše svaté vytvořili myslivci čestný“špalír“
Kostel byl slavnostně vyzdoben také hodnotnou trofejí
Holešovští trubači „v akci“
Pěvecký sbor z Loučky u Val. Meziříčí podal vynikající výkon
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TŘICET LET OD SVĚCENÍ FRYŠTÁCKÝCH ZVONŮ (1981)- VZPOMÍNKA

V září roku 1981 jsem na hřbitově ve Fryštáku potkala pana faráře
A. Pijáka. Ten se mě zeptal, zda vím, že 18. října se budou světit
nové zvony? Zároveň mě požádal o slavnostní poklep a také o
krátkou slavnostní řeč….“A co mám povídat, pane faráři?“ – „Však vy
už si nějak poradíte“ odpověděl mi tehdy….a tak vznikla tato krátká
prosba a přání zároveň….
Našim přáním je, ať nám oznamujete víc radosti než smutku,
ať váš hlas slyší všichni mladí lidé a odpovědněji vstupují do
manželství. Všichni otcové a matky, kteří chtějí opustit své děti pro
chvilkovou rozkoš. Státníci celého světa, kteří se podílejí na
přípravách válek. Ať tu s námi ve Fryštáku zůstanou navždy a ať
všechny zvony světa hlásají pokoj a mír všem rodinám a národům.
Modlila jsem se, aby vše dopadlo dobře. Při vstupu do kostela se mi
zatajil dech a v očích se mi zaleskly slzy – vše bylo krásně
vyzdobené. Při obřadu koncelebrovali další kněží – P. Uhřík, P. Krist,
P. Frélich a samozřejmě nechybělo ani vedení města Fryštáku –
zastupitelé a pan starosta Chudárek. Slavnosti se zúčastnila také
zvonařka paní Leticie Dytrychová z Brodku u Přerova se svou dcerou.
Po mši svaté byly zvony za velké účasti všech Fryštačanů vytaženy na
věž kostela. Zhruba ve 14 hodin odpoledne
byly zvony zprovozněny a zapojeny.
A když se rozezněl jejich hlas všichni cítili
silné dojetí…. Jak prohlásil P. Pavel Uhřík –
„Tento okamžik se zapisuje do dějin
města Fryštáku“.
Měl pravdu, tehdy jsme to také tak cítili.
Ani se mi nechce věřit, že od té doby
už uběhlo neuvěřitelných 30 let. Na celou
tuto slavnostní událost totiž dodnes moc
ráda vzpomínám a přesně si ji vybavuji.
Růžena Vítková
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SVĚCENÍ NOVÉ FRYŠTÁCKÉ POŢÁRNÍ ZBROJNICE

Na pátek 19. srpna budou určitě
vzpomínat další generace Fryštačanů.
V tento
den
byla
totiž
slavnostně
otevřena a samozřejmě i vysvěcena nová
požární zbrojnice. Slavnostního projevu
se zhostili starosta Lubomír Doležel a
kronikář města Česlav Zapletal. Potom už
následoval krátký obřad, který vedl otec
Miroslav. Ve své promluvě připomenul
osobnost svatého Floriána – patrona
hasičů – římského vojáka…Ten za vlády
císaře Diokleciána byl jednou z obětí. V
okolí dnešního Lince, v městě Lauriacum
(neboli Lorch) u soutoku Enže s Dunajem,
dal jeho místodržitel Aquilinus pozavírat a
usmrtit mnoho zdejších křesťanů. Když se
to Florian dozvěděl, spěchal křesťanům
na pomoc. Nebyl však
dostatečně opatrný a po několika dnech byl zatčen a pod neustálým
týráním měl zapřít Krista. Protože se nechtěl za žádnou cenu víry zříct
a soud nevzal ohledy na jeho zásluhy v armádě a jeho bezúhonný
život, vydal ho do rukou katů. Ti mu dne 4. května r. 304 přivázali na
krk mlýnský kámen a hodili ho do řeky Enže poblíž římské osady
Lorch, část obce Enns v Rakousku). Pohřeb byl nedaleko Lince, v
místech kde dnes leží Sankt Florian, a nad jeho hrobem byl už v 6.
století vystavěn augustiniánský klášter…
Následovalo krátké požehnání a vykropení nejenom nové sochy
svatého Floriána, ale také objektu zbrojnice a hasičské techniky.
Vše za velké účasti Fryštačanů a řady hostů z okolních obcí.
Věřme tedy, že nový objekt, který byl zasvěcen tomuto patronu
hasičů bude skutečně sloužit podle starého hesla: Bohu ku cti a
bliţním ku pomoci.
-pn-
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KNĚŢÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (36. ČÁST)
V tomto čísle Farníčku se budeme ve stručnosti věnovat kronikářským
zápisům P. Pijáka ze 70. let. Od roku 1974 se začala připravovat
velká rekonstrukce varhan, která byla provedena v roce 1977 (o této
opravě varhan jste se mohli dočíst ve Farníčku již v minulých letech).
Významnější akcí v roce 1974 byla oprava a přemístění tzv.
Rektoříkova kříže stojícího v ulici Osvobození, a to kvůli budování
nové komunikace. Kříž byl nově umístěn v zahradě p. Jaroslava
Hromčíka.
Zajímavý je také zápis P. Pijáka o počasí toho roku: „Na podzim se
předpovídalo, že bude velká zima, ale teď na konci roku musím
napsat, že dosud nebyla zima žádná, naopak po vánocích bylo tak
teplo, že 27. 12. t. r. na svátek sv. Jana, apoštola létaly včely. Zatím
není ani sněhu, ani ledu.“
Méně radostné jsou zápisy z této doby, které reflektují vlažnost
místních věřících v náboženském životě, která se viditelně
projevovala především poklesem účasti na bohoslužbách a také
poklesem počtu dětí přihlášených do náboženství. Např. v roce 1979
P. Piják napsal: „Fryštácká církev (farnost) žila tento rok v klidu až
moc velkém. Lidí v kostele stále ubývá – staří umírají a mládež se
kostelu vyhýbá. Školní mládeže je v neděli v kostele velmi málo.“
Z farní kroniky se také dozvídáme, že ve stejném roce bylo přihlášeno
do náboženství jen 12 dětí a vyučovala se pouze jedna hodina za 14
dní. O rok později počet dětí ještě poklesl na pouhých sedm a
náboženství se vyučovalo dokonce jen jednu hodinu měsíčně. P. Piják
k tomu pro srovnání poznamenává, že v roce 1950 se ve farnosti
vyučovalo 32 hodin náboženství týdně.
Pokračování příště -vn-

-vn-

Zatím poslední
známá fotka s
P. Pijákem je
z prvního svatého
přijímání ve Fryštáku
v roce 1980.
(pozná se na ní
někdo ?)
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(4.ČÁST)

Odpoledne jsme byli v Betlémě na
pastýřských polích, kde se anděl
zjevil prostým pastýřům a poslal je
hledat Ježíška. Také tady jsme
slavili mši svatou, zpívali „Narodil
se Kristus Pán“, až mi z toho
vyhrkly slzy do očí. Po mši svaté
jsme
si
s naším
druhým
průvodcem Asemem (Dany je
Izraelec a do Betléma nesmí)
prohlédli kapli pastýřů a nedaleké
pastýřské jeskyně. Jako na dlani jsme viděli krásně osvětlený Betlém.
Potom jsme si koupili suvenýry – „Betlém z olivového dřeva“ a dárky
domů a odjeli zpět do hotelu. Po večeři nás čekala přednáška našeho
průvodce na téma současná situace křesťanů v Betlémě. Trápí je zde
obrovský nedostatek vody spojený s mimořádným suchem, které trvá
už pět let a také nezaměstnanost. Kvůli bezpečnosti země před
sebevražednými atentáty bylo nutné vybudovat ochrannou zeď 570
km dlouhou a 9 m vysokou s ochrannou zónou 200 m na každé
straně. Bohužel při tom byly zničeny olivovníky, které živily zdejší
rodiny po celá staletí.
Je tady velká nezaměstnanost. Nebudují se žádné továrny, protože
jim to Židé nechtějí dovolit. Nejvíc pomáhá katolická církev a to jak
křesťanům, tak i muslimům a navíc dohlíží na to, aby šly peníze tam,
kam mají. Nestačí dávat lidem peníze, důležitější je dát jim práci.
Čtvrtý den jsme vstávali brzy. Už v půl páté nás autobus odvážel od
hotelu k Chrámu Narození, kde byla v pět hodin v jeskyni narození
mše svatá. Byli jsme tam sami s františkánskými kněžími,
kostelníkem a řádovou sestrou. Mše svatá byla v latině a byla
obětována za zemřelé františkány. Měli jsme velké štěstí, být tady tak
brzy, protože jsme si mohli v klidu prohlédnout jeskyni a pokleknout
u hvězdy, kde se podle tradice narodil Ježíš Kristus. (jeskyně je velká
asi jako naše fryštácká sakristie). Jesličky do, kterých byl Ježíšek
položen tady nejsou. Protože hrozilo jejich rozebrání poutníky, byly
odvezeny svatou Helenou do Říma do kostela Panny Marie Sněžné. Po
mši svaté a krátké prohlídce chrámu jsme se vrátili na snídani do
hotelu a pak zpátky k Chrámu Narození. Znovu jsme vyměnili
průvodce, dostali jsme Jasse, protože Asem dal před půlrokem slib,
že v tento den bude provádět velké množství rakouských poutníkůskautů, kteří si přijeli pro betlémské světlo pro letošní vánoce (2010 –
pozn.redakce). Mohli jsme tak čistě teoreticky dovést betlémské
světlo i do naší farnosti.
pokračování příště
-js-
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SKAUTSKÉ TÁBORY

-9-

2011

Skauti pečují nejen o tělo, ale i o duši…
Důkazem tohoto je i událost, která se stala 23. července na našem
tábořišti v Kašavě. Přišel mezi nás novokněz a náš skautský bratr Jan
Liška, mezi námi známý pod přezdívkou Taz. Skautovat začal jako
malé vlče v oddíle v Moravské Třebové (mimochodem prý to byl
pěkný „výlupek“), prošel celou skautskou výchovou až po vůdcovské
zkoušky. To znamená, že má právo vést i skautský oddíl. V civilu po
střední škole vstoupil do teologického semináře v Olomouci a 8.
července 2011 byl vysvěcen tamtéž. Od roku 2005, kdy jsme se s
ním ve Fryštáku poprvé sešli, jsme s ním prožili moc krásných a
veselých chvil. A je pro nás téměř poctou, že jedna z jeho prvních mší
svatých mezi skauty proběhla právě na našem tábořišti. Za krásného
podvečera, při zapadajícím slunci a v přírodě. Kdo je zvyklý, že mše
svatá se koná jen mezi zdmi kostela by asi nevěřil, že Bohu se může
sloužit i v přírodě. A to je pro věřící skauty jedna z věcí
nejdůležitějších! Novokněžské požehnání nám v tom bude nadále
velkou posilou.
Bedřich Bělák
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NOVÝ DŮM SV. CYRILA A METODĚJE NA VELEHRADĚ

Dne 13. června 2011
byl za účasti
olomouckého
arcibiskupa Mons.
Jana Graubnera a
dalších významných
hostů otevřen na
Velehradě nový
Velehradský dům sv.
Cyrila a Metoděje.
Tento dům vznikl
rekonstrukcí bývalých hospodářských stavení velehradského kláštera a
nachází se u křižovatky na velehradském náměstí (u autobusové
zastávky). Rekonstrukce objektu si vyžádala investici ve výši necelých
100 mil. korun a byla financována z prostředků Evropské unie a z
Evropského fondu pro regionální rozvoj ze státního rozpočtu ČR.
Realizátorem projektu byla velehradská farnost. V objektu se nachází
informační centrum, občerstvení s cukrárnou, knihkupectví, a také
potřebná sociální zařízení v dostatečné kapacitě. Součástí informačního
centra je Muzeum (galerie) Bible a v budoucnu by zde měla být ještě
otevřena stálá výstavní expozice s názvem Velehrad na křižovatkách
evropských dějin. Dům bude sloužit jako multifunkční centrum a
zároveň i jako potřebné zázemí pro všechny poutníky přijíždějící na toto
významné poutní místo. (zpracováno podle OLDINu 7-8/2011, foto:
Petr Hudec)
-vnOPRAVY V NAŠEM KOSTELE A ÚKLIDOVÁ BRIGÁDA

V průběhu prázdnin probíhaly v našem kostele opravy omítek a po
jejich dokončení bylo nutné provést rozsáhlý „generální úklid“.
Vyslovujeme srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří se na zvelebení
kostela podíleli (a dvěma fotografiemi se vracíme k této brigádě…).

-pn-
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- 11 KALENDÁRIUM ZÁŘÍ 2011

3.9.
4.9.
8.9.
11.9.
13.9.
14.9.
15.9.
18.9.
21.9.
25.9.
27.9.
28.9.
29.9.

Památka svatého Řehoře Velikého
23. neděle v mezidobí
Svátek Narození Panny Marie
24. neděle v mezidobí
Památka svatého Jana Zlatoústého
Svátek Povýšení svatého kříže
Památka Panny Marie Bolestné
25. neděle v mezidobí – Staříčkova pouť
Svátek svatého Matouše
26. neděle v mezidobí
Památka svatého Vincence z Paula
sv. Jan Zlatoústý
Slavnost svatého Václava
Svátek svatých Michaela, Gabriela, Rafaela

PODĚKOVÁNÍ
Letos je to právě 50 let (1961), co autor našich křížovek a veršů –
pan František Záloha sestavil a zveřejnil svou první křížovku.
Během dalších let „zásoboval“ nejrůznější okresní i podnikové noviny
ve Zlíně, okresní noviny v Uherském Hradišti a Kroměříži. Sedm let
pracoval i pro pražský týdeník Hlas. Našemu jubilantovi samozřejmě
blahopřejeme a velmi si vážíme jeho desetileté spolupráce
s Farníčkem. Věříme, že jeho křížovky, doplňovačky a veršíky budou
ještě dlouhou dobu součástí našeho farního časopisu.
redakce

- NEDĚLE 18. ZÁŘÍ 2011
Kostel sv. Mikuláše a farní dvůr

STAŘÍČKOVA POUŤ

Program:
9.00 – slavnostní mše svatá
(v případě příznivého počasí před kostelem)
10.30 – návštěva hrobu P. Ignáce Stuchlého
11.00 – občerstvení na farním dvoře
14.00 – 18.00 odpolední program
Vystoupení skupiny BPT Zlín (spirituály), soutěže pro děti, skákací
hrad, promítání filmů apod.
Zajištěno je bohaté občerstvení.
Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku,
Domu Ignáce Stuchlého, místní organizace KDU-ČSL a
fryštácké farnosti.
Těšíme se na Vás….

KŘÍŢOVKA NA ZÁŘÍ

-

Vodo
Vodorovně: A. Chemický prvek, anglicky „brzy“.- B. Jordánské město, druh
nábytku.- C. Svatební květina, náležící lososovi, zkrachování.- D. Jeden a jeden,
náš kreslíř a ilustrátor (Adolf), údaje, časopis pro děti.- E. Oráčova pomůcka,
africký stát, tropická rostlina.- F. Čidlo zraku, velká prodejní akce, značka ústní
vody, souhra, jméno Nerudy.- G. Škůdce textilií, označení mezinárodních norem,
noční podniky, zvýšený tón E, pobídka.- H. Odvod branců (zastarale), cukernatý
sirup, moravské město.- I.První díl tajenky, šestý díl tajenky.
Svisle: 1. Ohmatání.- 2. Čtvrtý díl tajenky, žencova potřeba.- 3. Latinsky
„hněv“, včetně, nepravda.- 4. Zakulacená, SPZ okr. Klatovy, Asiat.- 5. Kina,
starší jednotka tlaku, na stém místě.- 6. Druhý díl tajenky, iniciály zpěváka
Chladila.- 7. Zkr. pro organizaci, vesnice.- 8. Možná, větná spojka.- 9. Rusky
„jedno“, otrok.- 10. Ovocná zahrada, holý.- 11. Třetí díl tajenky, chem. značka
astatu.- 12. Siamská mince, stejné samohlásky, název hlásky „X“.- 13. Polská
řeka, římsky 450, nasycen.- 14. Oldřich, bitva, španělská vychovatelka.15. Pátý díl tajenky, ostrov v Malých Sundách. 16. Právě vyrobený.
Nápověda: A. Soon, B. Irbid, G. ISD
Tajenka z minula: dobrý učitel je více neţ dobrá kniha
František Záloha
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