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KŘÍŽOVKA NA ČERVEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vodorovně: A. Autor libreta Prodaná nevěsta, sloh evropského umění. –  
B. Nealkoholický nápoj, švýcarské město, velká americká žába, řeka v Rusku.  
– C. Větná spojka, polní míra, přístavní hráz, iniciály spisovatele Klímy, draví 
práci. – D. Snění, SPZ Rimavské Soboty, staroegyptský bůh nebes, SPZ Kladna, 
veliké pole. – E. Obyvatel pralesa, I. díl tajenky, předložka. – F. Opracovati 

řezáním, malá osa, podnik v Hulíně. – G. Potomci (slovensky), americký polární 
cestovatel (1820 -1857), pracovat s pluhem, francouzská řeka. – H. Město 
v Rusku, opuchlina, tlumoky, německý název Domažlic. – I. Základní vzorek 
měřidla, náčiní na míchání těsta.  
Svisle: 1. Silný provaz se smyčkou, město v Etiopii. – 2. II. díl tajenky, 3. 

Konec modlitby, dělat přemety. – 4. Pícnina, ženské jméno. – 5. Slovensky „jen“, 
SPZ Šumperku, okolo. – 6. Neochotně, ukazovací zájmeno. – 7. Německy „paže“, 

vozkovo citoslovce, východoasijská řeka. – 8. Zápisníček. – 9. Obec u Humploce. 
– 10. Kino, 100 litrů, druh lihoviny. – 11. Lepidlo na tapety, druh jihoamerické 
lamy. – 12. Korýš, králové zvířat, druh. – 13. Čidlo zraku, pracovati. –  
14. Německé mužské jméno (Marx), druh ryby. – 15. III. díl tajenky. –  
16. Město v Japonsku, město v Dánsku. 
Nápověda: B. Pipa, G. Kane, 16. Ans     
Tajenka z minula:….když odchází bouchá dveřmi 

                                                        Připravil František Záloha 
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V neděli 3. června přistoupilo v našem kostele  
k prvnímu svatému přijímání 15 dětí. 
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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 
Od začátku června máme za sebou už 

dvě pěkné duchovně - společenské 

události. Hned 1. 6. to byla Noc kostelů, 

kterou jsme pořádali poprvé. Iniciátorem 

a organizátorem celé akce byl ing. 

František Odstrčil, za což mu patří 

opravdu veliký dík. Akce byla myslím 

velmi zdařilá. Jediné mínus vidím v malé 

účasti lidí na mši sv. za město Fryšták. 

Kostel by měl být občany Fryštáku úplně 

naplněn, ale bohužel, nestalo se tak. Asi největší zájem byl o výstup 

do věže kostela, na klenbu a komentovanou prohlídku. 

Druhá velmi zdařilá událost bylo 1. sv. přijímání 15 dětí, z nichž 

mnohé vídáváme pravidelně v našem kostele. Kéž by neustala jejich 

snaha rozvíjet vztah k Pánu Ježíši a hlavně, aby byli podporováni 

svými rodiči. Toužit po dobru, konat ho a bojovat se zlem v nás i 

kolem nás, je úkolem a posláním každého z nás. Sami ale nic, či jen 

málo zmůžeme. Musíme spojit své síly mezi sebou a spojit své síly se 

Silou Boží. Pak budeme vidět i výsledky. Nenechme se otrávit 

nedobrou atmosférou v naší společnosti. Cestu a Pravdu nacházejme 

v Ježíši. Jeho milosrdenství trvá na věky.  

                                                             žehná Vám otec Miroslav 

 

Zájemci, kteří chtějí finančně podpořit mladé lidi chystající se na 

Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, mají jedinečnou 

možnost. Také u nás v kostele (vzadu na stolečku) jsou k dispozici 

magnetky, které si můžete zakoupit. Výtěžek z jejich prodeje bude 

využit na podporu tohoto srpnového setkání.  

Přispět můžete také přímo na účet 2107334165/2700. 

Už předem srdečné Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
 

CO ZPLODILI ŠKOLÁCI A POŠKOLÁCI – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY 

            ČERVEN – TÉMA ZDRAVÍ 
 Hygiena je, když se umýváme častěji, než je potřeba. 

 Nejrozšířenějším zimním sportem je kašlání. 

 Nejvíce bdí kuří oko, ve dne v noci je na nohou. 

 Teploměr je skleněná trubička, v níž je umístěna horečka. 

 Cholera je tropická nemoc, která se u nás nepoužívá. 

 Když si vyčistím před spaním zuby, tak veřejně už nic nejím. 

 Léčivé prameny jsou takové, které dokážou vyléčit. 

 Brýle nosím, jenom když čtu, nebo mě někdo přinutí ke čtení. 

 Uši nemám zas tak špinavé, protože ještě slyším. 

 Chodec má na ulici přednost, jenom když ho veze sanitka. 
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                                                                  KALENDÁRIUM ČERVEN 2012 
  1.6. Památka svatého Justina 

  3.6. Slavnost Nejsvětější Trojice 

  5.6. Památka svatého Bonifáce 

  7.6. Slavnost Těla a krve Páně (Boží Tělo) 

10.6. 10. neděle v mezidobí 

11.6. Památka svatého Barnabáše 

13.6. Památka svatého Antonína z Padovy 

15.6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

17.6. 11. neděle v mezidobí 

21.6. Památka svatého Aloise 

24.6. Slavnost Narození svatého Jana Křtitele 

28.6. Památka svatého Ireneje 

29.6. Slavnost svatých Petra a Pavla 

                                                                            Svatý Bonifác 

 
KNĚŽSKÝ HROB NA FRYŠTÁCKÉM HŘBITOVĚ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Milí farníci, rádi bychom Vás touto cestou požádali o pomoc při 

zajištění jedné velmi důležité služby. Jak jistě víte na fryštáckém 

hřbitově je hrob kněží, kteří působili v naší farnosti. Až doposud se o 

něj staral obětavý farník, který ale kvůli svému vysokému věku už 

tuto službu není schopen zastávat. Chtěli bychom Vás poprosit, pokud 

by se našel někdo, kdo by jej chtěl vystřídat, ať se přihlásí buď u otce 

Mirka nebo u kostelníka pana Košáka. Možná, že by mohlo být těch, 

kteří se o tento hrob postarají i více, ale vždy musí být „někdo“ kdo 

bude za tuto obětavou službu odpovídat. Věříme, že se v naší farnosti 

určitě někdo takový najde, kdo se k této „odpovědnosti“ přihlásí. Už 

předem mu za jeho ochotu udělat něco navíc pro památku 

fryštáckých kněží i celou naši farnost patří upřímné díky. 

                                                                          vedení farnosti                                                        
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dokončení ze strany 6 

V dalším úkolu musely správně 

poskládat ústřižky Desatera Božích 

přikázání. Dále navštívily Jonáše, 

kde lovily ryby. U Davida, který 

přemohl velkého Goliáše, střílely 

děti z praku. Navštívily i Abraháma, 

kde poznávaly se zavázanýma 

očima, co jedí. A poslední, 

závěrečné zastavení, byla opět 

prověrka znalostí z náboženství. 

Všechny děti splnily úkoly velmi dobře a byly moc šikovné. Toto vše 

kontrolovali a zapisovali na kartičky jejich rodiče. Po skončení hry jsme 

se všichni vydali na tradiční výlet na kopec Ondřejník. Po společném 

focení jsme se vrátili zpět k naší chatě. Hned po návratu jsme si opekli 

špekáčky na venkovním ohništi. Ovšem všichni byli napjati, jak soutěž 

dopadla, a tak jsme se pustili do vyhlašování výsledků. Vítězové 

Barunka Halaštová a Vojta Košák byli odměněni výhrami, ale nejen oni, 

ceny dostaly všechny děti. Celý den i celý víkend rychle uběhl a byl čas 

vrátit se domů a připravovat se na ten vytoužený den - neděli 1. sv. 

přijímání. Moc děkuji všem, kteří se tohoto krásného víkendu účastnili, 

protože všechna příprava této akce by byla marná, kdyby nebyl 

dostatečný počet účastníků. Proto všem ještě jednou děkuji a těším se 

na další společně strávený čas.                                                  -MZ-            

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2012 – PRÁZDNINY S DIS KLUBEM FRYŠTÁK 

DIS-klub nabízí dětem od 1. do 9. třídy ZŠ využití svého času  

a potenciálu o prázdninách. 

Příměstský tábor bude probíhat v těchto termínech: 

  2. – 4. července 

20. – 24. srpna 

27. – 31. srpna 

Na výběr je nabídka jednotlivých dnů i celých týdnů. 

Většinou se bude jednat o jednodenní výlety (pěší, cyklo i autobusem), 

čtvrtky a pátky budou většinou i s přespáním (DIS, Hostýn, chata, 

stan, les…). V případě nepříznivého počasí bude zajištěn celodenní 

program v DISu. Cena bude minimální – pouze doprava a strava. 

Na program je třeba se vždy přihlásit dopředu, počet míst bude 

omezen. V případě většího počtu zájemců bude zajištěn další dospělý 

doprovod. Konkrétní nabídka se bude odvíjet od počtu a věku předem 

přihlášených dětí a určitě bude upřesněna do poloviny června. 

Vše potřebné se dozvíte na JiriSadila@gmail.com  

nebo na tel.: 776 14 06 53. 

                                                        Jiří Sadila, vedoucí DIS-klubu. 
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FRYŠTÁCKÁ NOC KOSTELŮ (POPRVÉ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní mši svatou celebrovali otcové Max, Mirek a František 

a závěr večera patřil slovenskému folklornímu souboru  

Javor z obce Lúky pod Makytou. 

V pátek 1. června se také naše farnost poprvé připojila k (dnes už 

mezinárodní) akci nazvané Noc kostelů. V průběhu celého pátečního 

večera byl připravený opravdu pestrý program, ve kterém si každý 

našel to své. Začínalo se slavnostní bohoslužbou – Za město Fryšták, 

následovalo vystoupení fryštácké dětské scholy a dětí z dramatického 

oboru ZUŠ Morava. Mnoho hostů rovněž využilo možnosti podívat se 

do těch prostor kostela, které nejsou až tak často otevřeny – doslova 

davy lidí směřovaly nejenom do věže, ale i nad klenbu kostela (pod 

střechu). Většina z nich si nezapomněla orazítkovat svůj poutnický 

pas. Následovalo vystoupení Komorního smyčcového orchestru ZUŠ 

Morava pod vedením Josefa Hořáka a Ladislava Doliny, úžasné „Kouzlo 

zpěvu“ – vystoupení pěveckého sboru Cantica vedeného dirigentem 

Josefem Surovíkem, Kniha milosrdenství Leonarada Cohena v podání 

Františka Odstrčila a Pavla Nášela a finále patřilo slovenskému 

folklornímu souboru Javor. Velký dík patří zejména hlavnímu 

organizátorovi ing. Františku Odstrčilovi, všem účinkujícím, ale i těm, 

kteří přišli a podpořili tuto zajímavou akci svou účastí.                -pn-  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

    Krojovaní členové o.s. Rozruch a fryštácká dětská schola 
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2012  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V neděli 3. června při mši svaté v 10 hodin se náš farní kostel opět 

zaplnil rodiči a příbuznými dětí, které letos poprvé přistoupily k prvnímu 

svatému přijímání. Byl to krásný pohled – jak potvrdil otec Mirek ve 

svém kázání. Prý by mu vůbec nevadilo, kdyby to tak bylo každou 

neděli. Devět děvčat a šest chlapců se tak stalo „důvěrnými přáteli“ 

Pána Ježíše. Zda jimi zůstanou po celý svůj život, to záleží do jisté míry 

také na Vás milí rodičové. Bylo až dojemné sledovat výrazy v jejich 

tvářích (ihned po přijetí svátosti). To opravdu mohu potvrdit – protože 

jsem jim byl hodně blízko. Vyzařovalo z nich pevné odhodlání a radost. 

Zaslechl jsem rovněž od přátel z okolních farností, že není běžné, aby 

dětí u prvního svatého přijímání bylo tolik (ve Fryštáku jich bylo 15). 

Věřím proto, že se s většinou z nich budeme i nadále setkávat při 

pravidelných nedělních bohoslužbách v našem kostele. Byla by totiž 

velká škoda, kdyby jejich duchovní život skončil hned na svém počátku.       

Protože Pán Ježíš jim opravdu má co nabídnout – jenom jej musí samy 

pozvat do svého srdce. A snad také nezapomenout na to, co slíbily: 

Pane Ježíši, jsi teď náš host a chceme už navždy zůstat Tvými přáteli. 

Všude, kde budeme, chceme žít jako praví křesťané.                   -pn- 
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OPRAVA STŘECHY KOSTELA 
Milí čtenáři, jak jistě všichni dobře víte, 

střecha našeho farního kostela prochází 

v současné době významnou 

rekonstrukcí. Znalecký posudek 

zpracovaný na konci roku 2010 potvrdil, 

že velká část trámů a krovů (ve východní 

části kostela) je značně poškozená a 

ztrouchnivělá a místy dokonce hrozilo 

zřícení střechy. Navíc se zjistilo, že ve 

špatném technickém stavu je také menší 

věžička – tzv. „sanktuska“. Z tohoto 

důvodu začala v dubnu letošního roku 

rozsáhlá a také finančně náročná oprava 

poškozených částí střechy. 

Ekonomická rada farnosti už na podzim 2011 nechala zpracovat 

projekt na opravu střechy a souběžně s tím požádala o finanční dotaci 

Ministerstvo kultury ČR, Zlínský kraj a město Fryšták. Celkové 

náklady se totiž vyšplhaly až na neuvěřitelných 2,5 milionu korun, což 

je mimo jakékoliv finanční možnosti naší farnosti. 

Původně plánovaná ministerská dotace (která je v současné době 

přislíbena) se však snížila na pouhých 10 % celkových nákladů  

(tj. 250.000,- Kč). Pomoc sice slíbilo vedení Zlínského kraje - i tady 

se však zatím pouze hovoří o částce přibližně 250.000,- Kč. Asi 

nejvstřícněji přistoupilo k problematice opravy kostela město Fryšták. 

Zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání schválilo dotaci v celkové 

výši 430.000,- Kč. Částku zhruba 300.000,- korun vloží do opravy 

střechy také samotná farnost (výtěžek pravidelných sbírek).  

Na základě doporučení ekonomické rady vznikl také speciální účet  na 

který mohou lidé posílat své příspěvky (č.ú. 1407461399/0800 - 

variabilní symbol 11111). Vzhledem k velké finanční náročnosti 

bylo rozhodnuto celou opravu rozložit do dvou etap. V letošním roce 

se tak počítá s investicemi zhruba 1.300 000,- Kč a v roce 2013 by 

měla být oprava dokončena (pokud se ovšem podaří zajistit dalších 

asi 1. 600 000,- Kč).  

Rádi bychom proto poděkovali všem,  

kteří už v rámci svých možností  

na opravu střechy jakoukoli finanční  

částkou přispěli.  

Snad se s Boží pomocí, podaří získat   

další peníze na dokončení celé této  

náročné opravy. Budoucí generace  

fryštáckých farníků by tak mohly mít  

o starost méně.                           -pn- 

 
 
  

 

 

 

Děti s otcem Mirkem po 

vyučování náboženství  

na školním dvoře  

a ve „slavnostním“  

při mši svaté, kdy  

poprvé přistoupily k  

prvnímu svatému přijímání…. 

 
*** 
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MODLEME SE SPOLEČNĚ RŮŽENEC 
Společenství členů živého růžence má 

v naší farnosti letitou tradici. 

Z historických pramenů se dozvídáme, že 

v roce 1897 měla u nás tato skupina 450 

členů. Tato modlitba růžence napříč celou 

farností, kterou se dnes doma pravidelně 

modlí zájemci podle připravených kartiček 

s texty k rozjímání, které si mohou 

vyzvednout v kostele, trvá tedy ve 

Fryštáku přinejmenším už druhou stovku 

let. Rádi bychom povzbudili i další z řad 

našich farníků, aby se k této modlitbě růžence připojili. Vždyť 

modlitba byla a je potřebná vždycky a bez opravdové modlitby jsou 

veškeré naše, byť užitečné, aktivity v rámci farnosti postaveny na 

vodě. Možnost připojit se mají i staří a nemocní v naší farnosti, vždyť 

právě jejich utrpení obětované z lásky Kristu a jejich modlitba je pro 

naši farnost velkým požehnáním. Noví zájemci se mohou přihlašovat 

u paní L. Kutrové, kartičky je možné si měnit přímo v kostele, jsou 

umístěny na kraji lavice u oltáře sv. Václava. Každou první sobotu 

v měsíci (ráno v 7 hodin) je také pravidelně sloužena mše svatá za 

vás všechny, kteří jste členy společenství živého růžence. 

(Dobrovolné příspěvky na sloužení těchto mši svatých se rovněž 

shromažďují u paní Kutrové).                                                 -vn- 

PODĚKOVÁNÍ 
Na jaře letošního roku se pro zájemkyně z řad fryštáckých 

hospodyněk uskutečnily v Domě Ignáce Stuchlého celkem tři kurzy 

pečení pagáčků. Všechny tyto kurzy se konaly pod vedením paní 

Růženy Vítkové ze Žabárny, která nás zcela nezištně a obětavě 

zasvěcovala do umění zhotovovat toto známé pečivo. Že jsou 

pagáčky podle receptury paní Vítkové opravdu vynikající, mohou 

potvrdit nejen ty z nás, které se kurzu zúčastnily, ale i všichni ostatní, 

kteří je už někdy ochutnali.  

                     *** 

Chceme proto tímto moc poděkovat  

paní Růžence Vítkové za její ochotu  

rozdělit o své umění s dalšími a také  

za její čas, který nám věnovala.  

Rády vzpomínáme na její slova  

v závěru jednoho z kurzů:  

„Cérky, budu se za vás modlit,  

aby se vám ty pagáčky podařily!“                 

 

Maminky a babičky z fryštácké farnosti.    
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VÝLET DĚTÍ NA SVATÝ KOPEČEK 

 
   

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
V pondělí (4. 6.) se děti už tradičně vydaly se svými rodiči a 

s otcem Mirkem na pouť na Svatý Kopeček u Olomouce 

 

Jako každoročně i letos děti, které přistoupily k prvnímu svatému 

přijímání, jely na druhý den s rodiči a s otcem Mirkem na výlet do 

Olomouce. Náš autobus zaparkoval poblíž letadla, které slouží jako 

restaurace. Děti si jej mohly prohlédnout ze všech stran a vyfotit se u 

něho. Pak jsme zamířili na náměstí k radnici s orlojem. Je to jediný 

orloj na světě, opravený v době komunismu, ve kterém pochodují 
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do UNESCO, podobně jako jeho soused barokní sloup Nejsvětější 
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Nemůže to snad být tentýž pán, protože bez vína přece nemůže být 

žádná slavnost? Kdopak ví? Po mši svaté naše kroky zamířily do ZOO. 

Začalo sice trochu pršet, ale nám to nevadilo. Výlet se nám vydařil,  

a my - unavení a spokojení jsme se vrátili domů do Fryštáku.  

                                                                                                 -js- 
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  V průběhu víkendu byl čas nejenom  

 na bohoslužbu, ale třeba i na večerní  

    táborák s opékáním špekáčků. 

 

V neděli 3. června se v našem farním kostele konalo 1. sv. přijímání. 

Ještě předtím, než se děti této slavnosti dočkaly, účastnily se v počtu 

8 z 15 společně s dalšími členy rodiny pobytu na „Orlím hnízdě“ v 

Beskydech. Celkem se nás sjelo 40 a věřím, že nikdo nelitoval. Mohli 

jsme si společně zahrát různé hry, jako kalčo, stolní tenis, venku 

fotbal, atd. V sobotu ráno jsme společně prožili mši svatou. Uprostřed 

kaple byly připraveny symboly, o kterých nám otec Mirek v průběhu 

mše sv. vysvětlil, co mohou znamenat v našem křesťanském životě. 

Základ tvořil velký kruh jako společenství, které jsme vytvářeli. Na 

něm byl z látek vytvořen kříž, který představoval cesty směřující na 

různé strany nebo kříž, na němž umřel P. Ježíš. Na pravém rameni 

kříže byly květiny (znamení smíření s Bohem). Na dolním rameni 

ležela Bible (můžeme zde číst o P. Ježíši, jeho životě a zázracích, 

které činil). Na levém rameni byla miska s kalichem (podobně jako 

miska a kalich je naplněna Kristovým tělem a krví jsou i děti 

nádobami, které přijmou ve svátosti eucharistie Krista). Na horním 

rameni byla svíce (znamení křtu nebo také nám připomíná Ježíše, 

který o sobě řekl, že je světlem světa, za kterým směřujeme). 

Uprostřed kříže byl obrázek zachycující P. Ježíše, který navštívil 

Zachea. (P. Ježíš chce navštívit všechna srdce dětí a být jejich 

hostem). Po mši svaté si mohly všechny děti na památku vyrobit z 

barevných tapet obrázek s velkou a malou stopou znamenající naši 

cestu s Bohem. Všem se obrázky moc podařily a určitě nyní zdobí 

jejich pokojíčky. Odpoledne děti prověřily své znalosti v „biblické 

hře“. Byly rozděleny do dvojic. Na začátku vyplnily vstupní test s 15 

otázkami. Všechny děti prošly a tak mohly vyběhnout ven a začít plnit 

další úkoly. Jako první navštívily Noemovu archu. Zde sbíraly na čas 
dvojice zvířátek a přinášely je do Archy.            Dokončení na str. 10 
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CTÍME SVÉ RODIČE? 
„Cti otce svého a matku svou“ (Ex 20,12). Jedno z deseti přikázání, z 

deseti zákonů života, které dal Pán Mojžíšovi na Sinaji, abychom 

mohli žít v plnosti. Kdyby se provedl průzkum, myslím, že by se u nás 

nenašlo mnoho rodičů, kteří mají pocit, že jsou „ctěni“.  

Pro lepší pochopení jeden malý životní příběh…  

Marií bylo asi sedmdesát a ještě stále finančně podporovala svého 

syna, který se živil pouze občasnými brigádami. Její děti po ní 

neustále chtěly peníze, ale nepřišly jí ani jednou pomoci s opravami 

domu, ani se nezajímaly o její už tak křehké zdraví.  

Co se to s námi stalo? Proč je pro nás tak obtížné mít rád své rodiče a 

být jim vděčný? Proč nás tak málo těší starat se o ty, kteří často celý 

život těžce pracovali, aby nám dopřáli to nejlepší? Jsme rozmazlení 

spratci, kteří neumí ani poděkovat? 

Je pravda, že lidé, které nejvíc milujeme, nám často působí nejvíc 

bolesti. To je normální. Také samozřejmě záleží na tom, jaká zranění 

si člověk s sebou nese. Je jasné, že když má někdo psychicky 

nemocného jednoho z rodičů, musí se chránit, stejně jako někdo, kdo 

byl některým členem své rodiny zneužíván.  

Ctít znamená respektovat, mít v úctě, uznávat hodnotu, skutečnou 

hodnotu – nikoliv tu ideální, kterou jsme si vysnili jako děti a jíž se 

někdy velmi dlouho nedokážeme vzdát. Myslím, že všichni se musíme 

jednou vzdát představy o ideálních rodičích, protože jí nemůže nikdo 

dostát. Je to součást života. Nicméně, ať už byli nebo jsou naši rodiče 

všelijací, dali nám přece veliký dar: život – a to vůbec není málo! 

Přivedli nás na svět a tento vztah se nedá popřít. 

Řekli jste už někdy svým rodičům, že je máte rádi? 

Naše konzumní společnost nás od sebe hodně vzdaluje, protože nás 

učí vidět spíše naše vlastní egoistické potřeby než potřeby lidí kolem 

nás. Potřebujeme se postit, žít prostěji, abychom dokázali rozlišit 

mezi věcmi podstatnými a nepodstatnými, abychom dokázali znovu 

ocenit život a jeho malé všední dary. Všichni procházíme obtížemi, ale 

to nám nebrání jimi procházet s Pánem, v jeho milosti, pokoji a 

tichosti. Moji rodiče jsou hodni spíše nebe než země. Dovedli byste 

říct něco takového také o svých rodičích? Zahlédli jste v nich někdy 

jiskru Boží přítomnosti – skrytou a zářící jako perla v moři? Jaká jsou 

jejich charismata, jaká je jejich cesta ke svatosti? Řekli jste jim 

někdy, že je máte rádi? A můžete jim to říct, když už nejsou na tomto 

světě? Važme si Krista, který je v nich přítomen, buďme vděčni za 

život, který nám darovali, ctěme je a zažijeme hluboký pokoj, protože 

budeme smířeni s našimi vlastními kořeny, s naším vlastním 

původem.  

Výňatek je z knihy: Krásný žebrák - autorky - sestry Marie od 

Navštívení, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2011. 
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MODLEME SE SPOLEČNĚ RŮŽENEC 
Společenství členů živého růžence má 

v naší farnosti letitou tradici. 

Z historických pramenů se dozvídáme, že 

v roce 1897 měla u nás tato skupina 450 

členů. Tato modlitba růžence napříč celou 

farností, kterou se dnes doma pravidelně 

modlí zájemci podle připravených kartiček 

s texty k rozjímání, které si mohou 

vyzvednout v kostele, trvá tedy ve 

Fryštáku přinejmenším už druhou stovku 

let. Rádi bychom povzbudili i další z řad 

našich farníků, aby se k této modlitbě růžence připojili. Vždyť 

modlitba byla a je potřebná vždycky a bez opravdové modlitby jsou 

veškeré naše, byť užitečné, aktivity v rámci farnosti postaveny na 

vodě. Možnost připojit se mají i staří a nemocní v naší farnosti, vždyť 

právě jejich utrpení obětované z lásky Kristu a jejich modlitba je pro 

naši farnost velkým požehnáním. Noví zájemci se mohou přihlašovat 

u paní L. Kutrové, kartičky je možné si měnit přímo v kostele, jsou 

umístěny na kraji lavice u oltáře sv. Václava. Každou první sobotu 

v měsíci (ráno v 7 hodin) je také pravidelně sloužena mše svatá za 

vás všechny, kteří jste členy společenství živého růžence. 

(Dobrovolné příspěvky na sloužení těchto mši svatých se rovněž 

shromažďují u paní Kutrové).                                                 -vn- 

PODĚKOVÁNÍ 
Na jaře letošního roku se pro zájemkyně z řad fryštáckých 

hospodyněk uskutečnily v Domě Ignáce Stuchlého celkem tři kurzy 

pečení pagáčků. Všechny tyto kurzy se konaly pod vedením paní 

Růženy Vítkové ze Žabárny, která nás zcela nezištně a obětavě 

zasvěcovala do umění zhotovovat toto známé pečivo. Že jsou 

pagáčky podle receptury paní Vítkové opravdu vynikající, mohou 

potvrdit nejen ty z nás, které se kurzu zúčastnily, ale i všichni ostatní, 

kteří je už někdy ochutnali.  

                     *** 

Chceme proto tímto moc poděkovat  

paní Růžence Vítkové za její ochotu  

rozdělit o své umění s dalšími a také  

za její čas, který nám věnovala.  

Rády vzpomínáme na její slova  

v závěru jednoho z kurzů:  

„Cérky, budu se za vás modlit,  

aby se vám ty pagáčky podařily!“                 

 

Maminky a babičky z fryštácké farnosti.    
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Trojice, do kterého jsme měli možnost vstoupit a vidět zlatou dělovou 

kouli, kterou zde z vděčnosti za záchranu památky před Švédy vsadili 

Olomoučané. 

Naší další zastávkou byl gotický kostel svatého Mořice s vyhlídkovou 

věží (jedinečný pohled na město). Odtud jsme odjeli na Svatý 

Kopeček, kde byla mše svatá. Ještě před ní nám zdejší správce 

vyprávěl historii poutního místa, o panu Andrýskovi, obchodníkovi 

s vínem, který zde na pokyn Panny Marie v 17. století postavil kapli, 

kde se událo mnoho zázračných uzdravení. Po jeho smrti se poutního 

místa ujal řád premonstrátů z nedalekého Klášterního Hradiska, který 

zde postavil nádhernou barokní baziliku, kterou papež Jan Pavel II. v 

roce 1995 povýšil na Menší baziliku. Snad mi prominete, ale napadla 

mne spojitost pana Andrýska, s fryštáckým Andrýskem na radnici.  

Nemůže to snad být tentýž pán, protože bez vína přece nemůže být 

žádná slavnost? Kdopak ví? Po mši svaté naše kroky zamířily do ZOO. 

Začalo sice trochu pršet, ale nám to nevadilo. Výlet se nám vydařil,  

a my - unavení a spokojení jsme se vrátili domů do Fryštáku.  

                                                                                                 -js- 
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2012  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V neděli 3. června při mši svaté v 10 hodin se náš farní kostel opět 

zaplnil rodiči a příbuznými dětí, které letos poprvé přistoupily k prvnímu 

svatému přijímání. Byl to krásný pohled – jak potvrdil otec Mirek ve 

svém kázání. Prý by mu vůbec nevadilo, kdyby to tak bylo každou 

neděli. Devět děvčat a šest chlapců se tak stalo „důvěrnými přáteli“ 

Pána Ježíše. Zda jimi zůstanou po celý svůj život, to záleží do jisté míry 

také na Vás milí rodičové. Bylo až dojemné sledovat výrazy v jejich 

tvářích (ihned po přijetí svátosti). To opravdu mohu potvrdit – protože 

jsem jim byl hodně blízko. Vyzařovalo z nich pevné odhodlání a radost. 

Zaslechl jsem rovněž od přátel z okolních farností, že není běžné, aby 

dětí u prvního svatého přijímání bylo tolik (ve Fryštáku jich bylo 15). 

Věřím proto, že se s většinou z nich budeme i nadále setkávat při 

pravidelných nedělních bohoslužbách v našem kostele. Byla by totiž 

velká škoda, kdyby jejich duchovní život skončil hned na svém počátku.       

Protože Pán Ježíš jim opravdu má co nabídnout – jenom jej musí samy 

pozvat do svého srdce. A snad také nezapomenout na to, co slíbily: 

Pane Ježíši, jsi teď náš host a chceme už navždy zůstat Tvými přáteli. 

Všude, kde budeme, chceme žít jako praví křesťané.                   -pn- 
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OPRAVA STŘECHY KOSTELA 
Milí čtenáři, jak jistě všichni dobře víte, 

střecha našeho farního kostela prochází 

v současné době významnou 

rekonstrukcí. Znalecký posudek 

zpracovaný na konci roku 2010 potvrdil, 

že velká část trámů a krovů (ve východní 

části kostela) je značně poškozená a 

ztrouchnivělá a místy dokonce hrozilo 

zřícení střechy. Navíc se zjistilo, že ve 

špatném technickém stavu je také menší 

věžička – tzv. „sanktuska“. Z tohoto 

důvodu začala v dubnu letošního roku 

rozsáhlá a také finančně náročná oprava 

poškozených částí střechy. 

Ekonomická rada farnosti už na podzim 2011 nechala zpracovat 

projekt na opravu střechy a souběžně s tím požádala o finanční dotaci 

Ministerstvo kultury ČR, Zlínský kraj a město Fryšták. Celkové 

náklady se totiž vyšplhaly až na neuvěřitelných 2,5 milionu korun, což 

je mimo jakékoliv finanční možnosti naší farnosti. 

Původně plánovaná ministerská dotace (která je v současné době 

přislíbena) se však snížila na pouhých 10 % celkových nákladů  

(tj. 250.000,- Kč). Pomoc sice slíbilo vedení Zlínského kraje - i tady 

se však zatím pouze hovoří o částce přibližně 250.000,- Kč. Asi 

nejvstřícněji přistoupilo k problematice opravy kostela město Fryšták. 

Zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání schválilo dotaci v celkové 

výši 430.000,- Kč. Částku zhruba 300.000,- korun vloží do opravy 

střechy také samotná farnost (výtěžek pravidelných sbírek).  

Na základě doporučení ekonomické rady vznikl také speciální účet  na 

který mohou lidé posílat své příspěvky (č.ú. 1407461399/0800 - 

variabilní symbol 11111). Vzhledem k velké finanční náročnosti 

bylo rozhodnuto celou opravu rozložit do dvou etap. V letošním roce 

se tak počítá s investicemi zhruba 1.300 000,- Kč a v roce 2013 by 

měla být oprava dokončena (pokud se ovšem podaří zajistit dalších 

asi 1. 600 000,- Kč).  

Rádi bychom proto poděkovali všem,  

kteří už v rámci svých možností  

na opravu střechy jakoukoli finanční  

částkou přispěli.  

Snad se s Boží pomocí, podaří získat   

další peníze na dokončení celé této  

náročné opravy. Budoucí generace  

fryštáckých farníků by tak mohly mít  

o starost méně.                           -pn- 

 
 
  

 

 

 

Děti s otcem Mirkem po 

vyučování náboženství  

na školním dvoře  

a ve „slavnostním“  

při mši svaté, kdy  

poprvé přistoupily k  

prvnímu svatému přijímání…. 

 
*** 
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dokončení ze strany 6 

V dalším úkolu musely správně 

poskládat ústřižky Desatera Božích 

přikázání. Dále navštívily Jonáše, 

kde lovily ryby. U Davida, který 

přemohl velkého Goliáše, střílely 

děti z praku. Navštívily i Abraháma, 

kde poznávaly se zavázanýma 

očima, co jedí. A poslední, 

závěrečné zastavení, byla opět 

prověrka znalostí z náboženství. 

Všechny děti splnily úkoly velmi dobře a byly moc šikovné. Toto vše 

kontrolovali a zapisovali na kartičky jejich rodiče. Po skončení hry jsme 

se všichni vydali na tradiční výlet na kopec Ondřejník. Po společném 

focení jsme se vrátili zpět k naší chatě. Hned po návratu jsme si opekli 

špekáčky na venkovním ohništi. Ovšem všichni byli napjati, jak soutěž 

dopadla, a tak jsme se pustili do vyhlašování výsledků. Vítězové 

Barunka Halaštová a Vojta Košák byli odměněni výhrami, ale nejen oni, 

ceny dostaly všechny děti. Celý den i celý víkend rychle uběhl a byl čas 

vrátit se domů a připravovat se na ten vytoužený den - neděli 1. sv. 

přijímání. Moc děkuji všem, kteří se tohoto krásného víkendu účastnili, 

protože všechna příprava této akce by byla marná, kdyby nebyl 

dostatečný počet účastníků. Proto všem ještě jednou děkuji a těším se 

na další společně strávený čas.                                                  -MZ-            

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2012 – PRÁZDNINY S DIS KLUBEM FRYŠTÁK 

DIS-klub nabízí dětem od 1. do 9. třídy ZŠ využití svého času  

a potenciálu o prázdninách. 

Příměstský tábor bude probíhat v těchto termínech: 

  2. – 4. července 

20. – 24. srpna 

27. – 31. srpna 

Na výběr je nabídka jednotlivých dnů i celých týdnů. 

Většinou se bude jednat o jednodenní výlety (pěší, cyklo i autobusem), 

čtvrtky a pátky budou většinou i s přespáním (DIS, Hostýn, chata, 

stan, les…). V případě nepříznivého počasí bude zajištěn celodenní 

program v DISu. Cena bude minimální – pouze doprava a strava. 

Na program je třeba se vždy přihlásit dopředu, počet míst bude 

omezen. V případě většího počtu zájemců bude zajištěn další dospělý 

doprovod. Konkrétní nabídka se bude odvíjet od počtu a věku předem 

přihlášených dětí a určitě bude upřesněna do poloviny června. 

Vše potřebné se dozvíte na JiriSadila@gmail.com  

nebo na tel.: 776 14 06 53. 

                                                        Jiří Sadila, vedoucí DIS-klubu. 
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FRYŠTÁCKÁ NOC KOSTELŮ (POPRVÉ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní mši svatou celebrovali otcové Max, Mirek a František 

a závěr večera patřil slovenskému folklornímu souboru  

Javor z obce Lúky pod Makytou. 

V pátek 1. června se také naše farnost poprvé připojila k (dnes už 

mezinárodní) akci nazvané Noc kostelů. V průběhu celého pátečního 

večera byl připravený opravdu pestrý program, ve kterém si každý 

našel to své. Začínalo se slavnostní bohoslužbou – Za město Fryšták, 

následovalo vystoupení fryštácké dětské scholy a dětí z dramatického 

oboru ZUŠ Morava. Mnoho hostů rovněž využilo možnosti podívat se 

do těch prostor kostela, které nejsou až tak často otevřeny – doslova 

davy lidí směřovaly nejenom do věže, ale i nad klenbu kostela (pod 

střechu). Většina z nich si nezapomněla orazítkovat svůj poutnický 

pas. Následovalo vystoupení Komorního smyčcového orchestru ZUŠ 

Morava pod vedením Josefa Hořáka a Ladislava Doliny, úžasné „Kouzlo 

zpěvu“ – vystoupení pěveckého sboru Cantica vedeného dirigentem 

Josefem Surovíkem, Kniha milosrdenství Leonarada Cohena v podání 

Františka Odstrčila a Pavla Nášela a finále patřilo slovenskému 

folklornímu souboru Javor. Velký dík patří zejména hlavnímu 

organizátorovi ing. Františku Odstrčilovi, všem účinkujícím, ale i těm, 

kteří přišli a podpořili tuto zajímavou akci svou účastí.                -pn-  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

    Krojovaní členové o.s. Rozruch a fryštácká dětská schola 
 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Od začátku června máme za sebou už 

dvě pěkné duchovně - společenské 

události. Hned 1. 6. to byla Noc kostelů, 

kterou jsme pořádali poprvé. Iniciátorem 

a organizátorem celé akce byl ing. 

František Odstrčil, za což mu patří 

opravdu veliký dík. Akce byla myslím 

velmi zdařilá. Jediné mínus vidím v malé 

účasti lidí na mši sv. za město Fryšták. 

Kostel by měl být občany Fryštáku úplně 

naplněn, ale bohužel, nestalo se tak. Asi největší zájem byl o výstup 

do věže kostela, na klenbu a komentovanou prohlídku. 

Druhá velmi zdařilá událost bylo 1. sv. přijímání 15 dětí, z nichž 

mnohé vídáváme pravidelně v našem kostele. Kéž by neustala jejich 

snaha rozvíjet vztah k Pánu Ježíši a hlavně, aby byli podporováni 

svými rodiči. Toužit po dobru, konat ho a bojovat se zlem v nás i 

kolem nás, je úkolem a posláním každého z nás. Sami ale nic, či jen 

málo zmůžeme. Musíme spojit své síly mezi sebou a spojit své síly se 

Silou Boží. Pak budeme vidět i výsledky. Nenechme se otrávit 

nedobrou atmosférou v naší společnosti. Cestu a Pravdu nacházejme 

v Ježíši. Jeho milosrdenství trvá na věky.  

                                                             žehná Vám otec Miroslav 

 

Zájemci, kteří chtějí finančně podpořit mladé lidi chystající se na 

Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, mají jedinečnou 

možnost. Také u nás v kostele (vzadu na stolečku) jsou k dispozici 

magnetky, které si můžete zakoupit. Výtěžek z jejich prodeje bude 

využit na podporu tohoto srpnového setkání.  

Přispět můžete také přímo na účet 2107334165/2700. 

Už předem srdečné Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
 

CO ZPLODILI ŠKOLÁCI A POŠKOLÁCI – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY 

            ČERVEN – TÉMA ZDRAVÍ 
 Hygiena je, když se umýváme častěji, než je potřeba. 

 Nejrozšířenějším zimním sportem je kašlání. 

 Nejvíce bdí kuří oko, ve dne v noci je na nohou. 

 Teploměr je skleněná trubička, v níž je umístěna horečka. 

 Cholera je tropická nemoc, která se u nás nepoužívá. 

 Když si vyčistím před spaním zuby, tak veřejně už nic nejím. 

 Léčivé prameny jsou takové, které dokážou vyléčit. 

 Brýle nosím, jenom když čtu, nebo mě někdo přinutí ke čtení. 

 Uši nemám zas tak špinavé, protože ještě slyším. 

 Chodec má na ulici přednost, jenom když ho veze sanitka. 
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                                                                  KALENDÁRIUM ČERVEN 2012 
  1.6. Památka svatého Justina 

  3.6. Slavnost Nejsvětější Trojice 

  5.6. Památka svatého Bonifáce 

  7.6. Slavnost Těla a krve Páně (Boží Tělo) 

10.6. 10. neděle v mezidobí 

11.6. Památka svatého Barnabáše 

13.6. Památka svatého Antonína z Padovy 

15.6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

17.6. 11. neděle v mezidobí 

21.6. Památka svatého Aloise 

24.6. Slavnost Narození svatého Jana Křtitele 

28.6. Památka svatého Ireneje 

29.6. Slavnost svatých Petra a Pavla 

                                                                            Svatý Bonifác 

 
KNĚŽSKÝ HROB NA FRYŠTÁCKÉM HŘBITOVĚ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Milí farníci, rádi bychom Vás touto cestou požádali o pomoc při 

zajištění jedné velmi důležité služby. Jak jistě víte na fryštáckém 

hřbitově je hrob kněží, kteří působili v naší farnosti. Až doposud se o 

něj staral obětavý farník, který ale kvůli svému vysokému věku už 

tuto službu není schopen zastávat. Chtěli bychom Vás poprosit, pokud 

by se našel někdo, kdo by jej chtěl vystřídat, ať se přihlásí buď u otce 

Mirka nebo u kostelníka pana Košáka. Možná, že by mohlo být těch, 

kteří se o tento hrob postarají i více, ale vždy musí být „někdo“ kdo 

bude za tuto obětavou službu odpovídat. Věříme, že se v naší farnosti 

určitě někdo takový najde, kdo se k této „odpovědnosti“ přihlásí. Už 

předem mu za jeho ochotu udělat něco navíc pro památku 

fryštáckých kněží i celou naši farnost patří upřímné díky. 

                                                                          vedení farnosti                                                        

 

 

 

 

  



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KŘÍŽOVKA NA ČERVEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vodorovně: A. Autor libreta Prodaná nevěsta, sloh evropského umění. –  
B. Nealkoholický nápoj, švýcarské město, velká americká žába, řeka v Rusku.  
– C. Větná spojka, polní míra, přístavní hráz, iniciály spisovatele Klímy, draví 
práci. – D. Snění, SPZ Rimavské Soboty, staroegyptský bůh nebes, SPZ Kladna, 
veliké pole. – E. Obyvatel pralesa, I. díl tajenky, předložka. – F. Opracovati 

řezáním, malá osa, podnik v Hulíně. – G. Potomci (slovensky), americký polární 
cestovatel (1820 -1857), pracovat s pluhem, francouzská řeka. – H. Město 
v Rusku, opuchlina, tlumoky, německý název Domažlic. – I. Základní vzorek 
měřidla, náčiní na míchání těsta.  
Svisle: 1. Silný provaz se smyčkou, město v Etiopii. – 2. II. díl tajenky, 3. 

Konec modlitby, dělat přemety. – 4. Pícnina, ženské jméno. – 5. Slovensky „jen“, 
SPZ Šumperku, okolo. – 6. Neochotně, ukazovací zájmeno. – 7. Německy „paže“, 

vozkovo citoslovce, východoasijská řeka. – 8. Zápisníček. – 9. Obec u Humploce. 
– 10. Kino, 100 litrů, druh lihoviny. – 11. Lepidlo na tapety, druh jihoamerické 
lamy. – 12. Korýš, králové zvířat, druh. – 13. Čidlo zraku, pracovati. –  
14. Německé mužské jméno (Marx), druh ryby. – 15. III. díl tajenky. –  
16. Město v Japonsku, město v Dánsku. 
Nápověda: B. Pipa, G. Kane, 16. Ans     
Tajenka z minula:….když odchází bouchá dveřmi 

                                                        Připravil František Záloha 
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V neděli 3. června přistoupilo v našem kostele  
k prvnímu svatému přijímání 15 dětí. 
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