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Doplňovačka: Bohoslužba před Velikonocemi 
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Legenda: 
 

1. napodobovati kvočnu 7.    drobné pečivo 

2. žahavka (pálivá rostlina) 8.    domácí ptáci 

3. malý kůň 9.     kroužek 

4. Mnata a Vojen 10.   jméno Ježíše 

5. druh hřibu 11.   útočiště věřících (mn. č.) 

6. doplněk pánského oblečení 12.   obyvatel Severní Ameriky 
 

 

 

připravil František Záloha 

FRYŠTÁCKÝ FARNÍČEK – zpravodaj farnosti sv. Mikuláše ve Fryštáku 

Vychází 1x měsíčně 
Redakční rada: P. Emil Matušů, Alena Horáková, Vít Němec, Pavel Osoha ml.  

Mgr. Pavel Nášel.  

Římskokatolická farnost Fryšták, P.I.Stuchlého 25, 763 16 FRYŠTÁK , Tel: 577 911 005 

E-mail: farnicek@post.cz 

 

Určeno pro vnitřní potřebu                                                  Vyšlo 1.2. 2003 v nákladu 250 
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DĚTSKÁ SCHOLA 
Všechny děti od třetí do páté třídy, které 

rády zpívají a chtěly by se to naučit ještě 

lépe, zveme do nové dětské scholy, která 

v naší farnosti začala fungovat od začátku 

roku 2003. Zkoušky jsou na faře každou 

sobotu v 15 hodin. 
 

********** 

SCHOLA FRYŠTÁK 
Všechny, kteří rádi zpívají, zveme do 

scholy, která začala minulý měsíc 

nacvičovat zpívání na Velikonoce. Věk 

není omezen. Zkoušky jsou na faře každou 

středu v 19 hodin.  
 

********** 

MINISTRANTSKÝ VÍKEND 
Občanské sdružení Sarkander zve všechny 

kluky od 7 let, ministranty i neministranty, 

na tradiční děkanátní akci, které nese název 

Ministrantský víkend na Provodově. Toto 

setkání se uskuteční 7. 3. - 9. 3. 2003. 

Na programu budou hry, výlety, tvůrčí 

činnost a také troška něčeho  duchovního. 

Bližší informace si můžete přečíst na 

plakátku v předsíni kostela nebo vám je 

podá Vít Němec, u kterého si můžete 

vyzvednout  také přihlášky. Termín jejich 

odeslání je 14. 2. 2003. 
 

********** 

KARNEVAL 
Občanské sdružení Sarkander pořádá pro 

všechny děti tradiční Karneval, který se 

koná dne 22. 2. 2003 v orlovně v Kašavě. 

Na programu jsou soutěže, hry divadlo, 

pohádky, přehlídka masek, tombola a 

spoustu další zábavy. Takže určitě přijďte! 
 

********** 

KLUB MAMINEK 
Setkání se uskuteční v úterý 18. 2. 2003 na 

faře a tématem bude psychologie dětí. 

Přednášku povede doktorka Peclová. 


Uvedení Páně do chrámu, tak se nyní jmenuje dřívější svátek Hromnic. 

Hlavním symbolem tohoto svátku byla „hromniční svíce“, která se rozsvěcovala 

v domě při závažných událostech, ať už to byla bouře, která ohrožovala existenci 

lidského obydlí, nebo když někdo v domě umíral či skutečně zemřel.  

 O biblické události, která dala podnět k tomuto svátku nám vypráví 

evangelium. Maria a Josef přinesli dítě Pána Ježíše do chrámu a podle předpisu 

zákona přinesli Bohu oběť za svého prvorozeného. Při této příležitosti se velmi 

zaradovali stařeček Simeon a stařenka Anna. Oba vroucně děkovali Bohu za toto 

setkání.  

 Světlo hromniční svíce, ale i každé svíce v domě i na oltáři symbolizuje 

přítomnost Pána Ježíše. On je naším světlem. On rozzáří naše smutky. V našem 

každodenním trápení přináší do našich srdcí dobro a radost. Svíce nám pak 

připomíná přítomnost Pána Ježíše v našem životě. V každém domě a v každém 

srdci. Aby Pán byl přítomný v našem životě a my, abychom si to stále více a 

hlouběji uvědomovali, to Vám přeje a k tomu žehná  

Otec Emil 









   

2.2. Svátek uvedení Páně do 

chrámu 

5.2. Památka sv. Agáty, panny a 

mučednice 

6.2. Památka sv. Pavla Mikiho a 

druhů, mučedníků 

9.2. 5. neděle v mezidobí 

10.2. Památka sv. Scholastiky, panny 

16.2. 6. neděle v mezidobí 

22.2. Svátek stolce sv. Petra, 

apoštola 

23.2. 7. neděle v mezidobí 

2.3. 8. neděle v mezidobí 

5.3. Popeleční středa 








Kolik se letos vybralo: 

 
1. Jan Görig 3 296 Kč 

2. Jana Jasenská 15 422 Kč 

3. Jana Skaličková 8 930 Kč 

4. Martin Němec 5 519 Kč 

5. Michal Vaňhara 15 992 Kč 
 

celkem 49 159 Kč 

 
Kolik se vybralo v minulých letech: 
 

2000 13 288 Kč 

2001 26 226 Kč 

2002 31 066 Kč 

 

 
Upřímné Pán Bůh zaplať vám všem, kteří 

jste přispěli, a také všem koledníkům za 

jejich pomoc při realizaci této sbírky. 
  

  

Farní charita 










Milé maminky a děti, zveme vás k protažení 

vašich tlapiček, procvičení vašich hlaviček, 

k pobavení všech kluků a holčiček. 
 

Začínáme: v pondělí 10. 2. na Sokolovně od 9:30  

(a pak pravidelně 1x týdně) 
 

Vezměte si sebou: 

 oblečení na cvičení (tričko, cvičky, papuče) 

 něco k pití a dobrou náladu. 
 

Pro maminky a děti od 3 do 6 let,  

ale i když máte méně roků a chcete to zkusit,  

tak klidně přijďte. 
 

Naše heslo: V zdravém těle zdravý duch…  





 

 

 

 

 
 

O víkendu 11. – 12. ledna se konal Skautský seminář o výchově mládeže a o 

formaci vůdců, který pořádala Ekumenická lesní škola v Salesiánském divadle 

v Kobylisích. Tohoto semináře jsme se zúčastnili také my, fryštáčtí skauti. 

Náš sobotní program začal diskusí s Ivo Mathém, bývalým ředitelem České 

Televize, o vlivu masmédií na společnost. Po skončení začalo promítání videa ze 

života lesní školy. Program pokračoval přednáškou a následnou diskusí P. Miloše 

Pikala o komunitě. Toto nepříliš zábavné téma bylo ale v jeho podání velmi 

poutavé a stala se z něj asi nejlepší přednáška semináře. Následovalo literární 

pásmo o Janu Nerudovi, přednášené Prof. Radovanem Lukavským a Ing. 

Miroslavem Perglerem. Poslední částí sobotního programu bylo vysvětlení 

odlišností mezi skautingem a woodcraftem, což měl na starost RNDr. Ivan 

Makásek. Po skončení sobotního programu jsme se šli projít po večerní Praze. 

Neděle začala mší, kterou sloužil Mons. Karel Herbst, SDB. Další částí programu 

bylo  vyprávění plk. Ing. Františka Valdštýna o české historii předcházející bitvě na 

Bílé hoře. O tomto tématu jsme se dozvěděli mnoho nám dosud neznámých 

skutečností. Seminář byl zakončen gillwelským kruhem a třetí slokou skautské 

hymny. 

Jan Görig ml. 

 
 

 

 

 

 

V sobotu 18. ledna jsme si v našem farním kostele připomněli 

50. výročí úmrtí prvního českého salesiánského kněze P. 

Ignáce Stuchlého (zemřel 17. ledna 1953 v domově důchodců 

na Lukově). Při této příležitosti navštívil Fryšták olomoucký 

arcibiskup Jan Graubner, který zde sloužil mši svatou v 10:30. 

Té se zúčastnili nejen farníci, ale také více než 50 

salesiánských kněží a dokonce celý autobus věřících z polské 

Boleslavi, což je místo, kde se Ignác Stuchlý 14. prosince 

roku 1869 narodil. Po mši sv. pak mohutný průvod lidí zavítal  

na místní hřbitov, kde u hrobu Dona Stuchlého proběhla krátká pobožnost. 
 

Při této příležitosti jsme položili arcibiskupovi Janu Grauberovi několik  

otázek… 
 

FF: Otče arcibiskupe, kdy jste se Vy osobně poprvé setkal se jménem Dona Ignáce 

Stuchlého? 

Bylo to v roce 1973, když jsem přišel jako kaplan na své první místo do Zlína. 

Tady jsem od svých spolubratří - kněží nejčastěji slyšel vzpomínání na otce Ignáce. 
 

FF: Čím Vás jeho dílo oslovilo ? 

Mě je salesiánské dílo blízké už od dětství také proto, že sám nosím jméno Jana 

Boska a moji rodiče měli se salesiány poměrně četné kontakty. I díky tomu jsem se 

často setkával s osobou sv. Dona Boska a jeho následovníků. V otci Ignácovi jsem 

viděl především výjimečného člověka, který se dal plně k dispozici a Bůh jej použil 

k tomu, aby zde skrze něj vybudoval své dílo. 
 

FF: Čím by nám,  fryštáckým farníkům, měl být Don Ignác Stuchlý příkladem ? 

Myslím, že především v tom, jak žít s radostí v Boží přítomnosti, nehledět moc na 

sebe, žít pro druhé a pomoci jim zejména tím, že budeme rozdávat Boží lásku. 

Pomoci k tomu, abychom radostně oslavovali našeho Pána a nakonec se všichni 

sešli v nebi. 
 

FF: A co by jste Vy osobně všem čtenářům popřál do letošního roku ? 
Jestli jsem úvodem vyjádřil přání jít za příkladem Dona Ignáce Stuchlého, tak to 

zbytečně dlouho neodkládejme a zkusme to právě v tomto roce. 
 

    

 

 

 

 

 
 

Tato tradiční sbírka v našem městě probíhá již několik let. Také v letošním roce se 

sbíraly peníze na to, aby bylo dětem v Indii umožněno studium a vzdělání. Díky 

vaší štědrosti bylo nakonec vybráno celkem 40 895 Kč (stav k 20. lednu 2003). 

V letošním roce také úspěšně dokončily dvě z „našich“ adoptovaných dětí školní 

docházku. Budeme tedy mít možnost nabídnout podporu dalším dětem čekajícím 

na svou šanci. 
 

Pán Bůh zaplať za všechny vaše příspěvky a velký dík patří také všem, kteří se na 

realizaci této sbírky podíleli. 

manželé Němcovi 



 

 

 Z dějin naší farnosti 
 
 

 
 

Počínaje tímto číslem začíná vycházet ve Farníčku nová rubrika na pokračování, ve 

které budeme společně poznávat  dějiny naší fryštácké farnosti. Křesťanství, které 

provází lidstvo už po 2000 let, zapustilo své kořeny zásluhou Cyrila a Metoděje 

také v naší vlasti a víra se stala nedílnou součástí života našich předků (kéž by 

tomu bylo tak i dnes). Náboženství s sebou nepřineslo jen duchovní a sociální 

hodnoty, ale také kulturní a umělecké cítění. Také naše město už od svého vzniku 

v dávných dobách bezesporu žilo bohatým náboženským životem. Z úcty našich 

předků k duchovním hodnotám se určitě může poučit také naše dnešní doba i my 

samotní. Fryštácká farnost má bohatou a zajímavou historii, kterou stojí za to 

zkoumat a poznávat. Proto se tomuto rozsáhlému tématu začínáme věnovat také 

v tomto farním zpravodaji. Jako prameny nám budou sloužit nejen oba díly knihy 

Městečko Fryšták, ale také cenné vzpomínky pamětníků a farní kronika psaná od 

počátku minulého století (pokud se zadaří, tak i kroniky a materiály straší datace), 

popř. další historické prameny, které se podaří sehnat. Tak jako se v jedné známé 

písni zpívá „Dědictví otců, zachovej nám Pane,“  tak ať střežíme poklad víry, který 

jsme dostali od svých předků, pro další generace, které přijdou po nás.  
 

KOSTEL 
 

Chrám Páně ve Fryštáku byl sv. Mikuláši zasvěcen 

od prvopočátků. První kostel, pravděpodobně 

gotický zde nechali postavit asi ve 13. nebo 14. stol 

páni z hradu Lukova (snad Šternberkové). Z něj se 

ale nic nedochovalo, protože nejstarší část nynějšího 

kostela – presbytář pochází zhruba z počátku 17. stol. 

(tj. z předbělohorské doby). Kolem r. 1600 měl 

kostel kromě hlavního oltáře ještě dva boční a také 

věž, která ale nebyla součástí stavby a stála bokem. 

Byla dřevěná, pokrytá šindelem a visely v ní tři 

zvony. (V té době samozřejmě chrám ani zdaleka 

nedosahoval dnešních rozměrů a jednalo se spíše o 

malý kostelík.) Novou věž,  která byla patrně už 

součástí  kostela,  nechal  r. 1679  vlastním nákladem  

postavit fryštácký rodák a farář v Bystřici pod Hostýnem P. Tobiáš Schwach. Tato 

věž byla údajně vyšší než ta dnešní a její vrcholek tvořilo několik cibulovitých 

bání. Byla však v roce 1731 stržena bouří. Další nová věž byla postavena r. 1820. 
 

 pokračování na další straně 

 

 

 

 

 

 

 Milí přátelé a farníci fryštačtí! 
 

Chci se s vámi i touto cestou rozloučit. Za svůj kněžský 

život jsem na žádném jiném místě nebyl tak dlouho jako 

právě ve Fryštáku - téměř šest a půl roku. A nejen to: právě 

tady mezi vámi jsem prožil své největší životní radosti, ale 

také největší bolesti. Většinou jste o nich nevěděli, protože 

se týkaly především života v Domě Ignáce Stuchlého, a 

navíc jsem s vámi v prvních čtyřech letech nemohl 

normálně komunikovat. Přesto mnohým z vás vděčím za 

mnohé a chci vám za to poděkovat.  
 

Odcházím do Prahy, kde budu pracovat na salesiánské vyšší odborné škole Jabok. 

Práce to bude náročná, ale věřím, že mě při ní bude provázet i vaše modlitba, stejně 

jako já budu myslet v modlitbě na vás. Rád se s vámi kdykoliv setkám, ať už v 

Praze nebo tady ve Fryštáku. 
 

Na závěr k vám mám prosbu: chci vám svěřit budoucnost DISu. Víte, že to nikdy 

neměl lehké. Přesto se rozvinul tak, že s jeho výchovnou službou dnes počítají 

mladí lidé, rodiče i pedagogové z širokého okolí. Problémy, zvláště finanční, 

však stále trvají. Prosím vás, abyste podle svých možností vycházeli Františkovi i 

jeho případným nástupcům vstříc. Věřím, že také s vaší pomocí bude DIS 

nabízet současné mládeži křesťanské hodnoty, stejně jako se o to kdysi snažil náš 

"Staříček" P. Ignác Stuchlý. 

P. Michael Martinek, SDB 

Do r. 1820 byl kolem kostela také hřbitov, kolem něhož, podél obvodových zdí, 

stály kapličky křížové cesty. V tomto roce byl tento starý hřbitov zrušen a byl 

založen hřbitov nový na dnešním místě. Kosti byly postupně vykopávány a 

ukládány do vstupní chodby krypty, která se nachází pod kostelem. Barokní 

pískovcový kamenný kříž, který stojí před kostelem, pochází z r. 1763. 

V neděli 29. září 1841 v 8 hodin večer vypukl ve Fryštáku rozsáhlý požár, který 

zničil téměř celou tehdejší zástavbu. Obětí živlu se stal také fryštácký kostel. 

Nejprve se sice zdálo, že by mohla být horní část náměstí včetně kostela od ohně 

uchráněna, ale na kostelní věži se pravděpodobně vzňalo žárem snad vrabčí hnízdo, 

od něhož pak vzplála celá věž (některé trámy, které  přečkaly požár a jsou na nich 

vidět stopy ohně, dodnes tvoří nosnou konstrukci věže). Roztavily se všechny 3 

zvony, zřítily se hodiny a následně oheň zachvátil i celou chrámovou loď. Nakonec 

se poryvem větru zřítila hořící cibulovitá střecha věže na domy stojící v horní části 

náměstí, které začaly také hořet. Požáru pravděpodobně padla za oběť i původní 

stará dřevěná zvonice, která stála vedle kostela někdy od počátku 17. století.  
 

Vít Němec 

 

kostel kolem 

roku 1820 
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také největší bolesti. Většinou jste o nich nevěděli, protože 

se týkaly především života v Domě Ignáce Stuchlého, a 

navíc jsem s vámi v prvních čtyřech letech nemohl 

normálně komunikovat. Přesto mnohým z vás vděčím za 

mnohé a chci vám za to poděkovat.  
 

Odcházím do Prahy, kde budu pracovat na salesiánské vyšší odborné škole Jabok. 

Práce to bude náročná, ale věřím, že mě při ní bude provázet i vaše modlitba, stejně 

jako já budu myslet v modlitbě na vás. Rád se s vámi kdykoliv setkám, ať už v 

Praze nebo tady ve Fryštáku. 
 

Na závěr k vám mám prosbu: chci vám svěřit budoucnost DISu. Víte, že to nikdy 

neměl lehké. Přesto se rozvinul tak, že s jeho výchovnou službou dnes počítají 

mladí lidé, rodiče i pedagogové z širokého okolí. Problémy, zvláště finanční, 

však stále trvají. Prosím vás, abyste podle svých možností vycházeli Františkovi i 

jeho případným nástupcům vstříc. Věřím, že také s vaší pomocí bude DIS 

nabízet současné mládeži křesťanské hodnoty, stejně jako se o to kdysi snažil náš 

"Staříček" P. Ignác Stuchlý. 

P. Michael Martinek, SDB 

Do r. 1820 byl kolem kostela také hřbitov, kolem něhož, podél obvodových zdí, 

stály kapličky křížové cesty. V tomto roce byl tento starý hřbitov zrušen a byl 

založen hřbitov nový na dnešním místě. Kosti byly postupně vykopávány a 

ukládány do vstupní chodby krypty, která se nachází pod kostelem. Barokní 

pískovcový kamenný kříž, který stojí před kostelem, pochází z r. 1763. 

V neděli 29. září 1841 v 8 hodin večer vypukl ve Fryštáku rozsáhlý požár, který 

zničil téměř celou tehdejší zástavbu. Obětí živlu se stal také fryštácký kostel. 

Nejprve se sice zdálo, že by mohla být horní část náměstí včetně kostela od ohně 

uchráněna, ale na kostelní věži se pravděpodobně vzňalo žárem snad vrabčí hnízdo, 

od něhož pak vzplála celá věž (některé trámy, které  přečkaly požár a jsou na nich 

vidět stopy ohně, dodnes tvoří nosnou konstrukci věže). Roztavily se všechny 3 

zvony, zřítily se hodiny a následně oheň zachvátil i celou chrámovou loď. Nakonec 

se poryvem větru zřítila hořící cibulovitá střecha věže na domy stojící v horní části 

náměstí, které začaly také hořet. Požáru pravděpodobně padla za oběť i původní 

stará dřevěná zvonice, která stála vedle kostela někdy od počátku 17. století.  
 

Vít Němec 

 

kostel kolem 

roku 1820 



 

 

 

 

 
 

O víkendu 11. – 12. ledna se konal Skautský seminář o výchově mládeže a o 

formaci vůdců, který pořádala Ekumenická lesní škola v Salesiánském divadle 

v Kobylisích. Tohoto semináře jsme se zúčastnili také my, fryštáčtí skauti. 

Náš sobotní program začal diskusí s Ivo Mathém, bývalým ředitelem České 

Televize, o vlivu masmédií na společnost. Po skončení začalo promítání videa ze 

života lesní školy. Program pokračoval přednáškou a následnou diskusí P. Miloše 

Pikala o komunitě. Toto nepříliš zábavné téma bylo ale v jeho podání velmi 

poutavé a stala se z něj asi nejlepší přednáška semináře. Následovalo literární 

pásmo o Janu Nerudovi, přednášené Prof. Radovanem Lukavským a Ing. 

Miroslavem Perglerem. Poslední částí sobotního programu bylo vysvětlení 

odlišností mezi skautingem a woodcraftem, což měl na starost RNDr. Ivan 

Makásek. Po skončení sobotního programu jsme se šli projít po večerní Praze. 

Neděle začala mší, kterou sloužil Mons. Karel Herbst, SDB. Další částí programu 

bylo  vyprávění plk. Ing. Františka Valdštýna o české historii předcházející bitvě na 

Bílé hoře. O tomto tématu jsme se dozvěděli mnoho nám dosud neznámých 

skutečností. Seminář byl zakončen gillwelským kruhem a třetí slokou skautské 

hymny. 

Jan Görig ml. 

 
 

 

 

 

 

V sobotu 18. ledna jsme si v našem farním kostele připomněli 

50. výročí úmrtí prvního českého salesiánského kněze P. 

Ignáce Stuchlého (zemřel 17. ledna 1953 v domově důchodců 

na Lukově). Při této příležitosti navštívil Fryšták olomoucký 

arcibiskup Jan Graubner, který zde sloužil mši svatou v 10:30. 

Té se zúčastnili nejen farníci, ale také více než 50 

salesiánských kněží a dokonce celý autobus věřících z polské 

Boleslavi, což je místo, kde se Ignác Stuchlý 14. prosince 

roku 1869 narodil. Po mši sv. pak mohutný průvod lidí zavítal  

na místní hřbitov, kde u hrobu Dona Stuchlého proběhla krátká pobožnost. 
 

Při této příležitosti jsme položili arcibiskupovi Janu Grauberovi několik  

otázek… 
 

FF: Otče arcibiskupe, kdy jste se Vy osobně poprvé setkal se jménem Dona Ignáce 

Stuchlého? 

Bylo to v roce 1973, když jsem přišel jako kaplan na své první místo do Zlína. 

Tady jsem od svých spolubratří - kněží nejčastěji slyšel vzpomínání na otce Ignáce. 
 

FF: Čím Vás jeho dílo oslovilo ? 

Mě je salesiánské dílo blízké už od dětství také proto, že sám nosím jméno Jana 

Boska a moji rodiče měli se salesiány poměrně četné kontakty. I díky tomu jsem se 

často setkával s osobou sv. Dona Boska a jeho následovníků. V otci Ignácovi jsem 

viděl především výjimečného člověka, který se dal plně k dispozici a Bůh jej použil 

k tomu, aby zde skrze něj vybudoval své dílo. 
 

FF: Čím by nám,  fryštáckým farníkům, měl být Don Ignác Stuchlý příkladem ? 

Myslím, že především v tom, jak žít s radostí v Boží přítomnosti, nehledět moc na 

sebe, žít pro druhé a pomoci jim zejména tím, že budeme rozdávat Boží lásku. 

Pomoci k tomu, abychom radostně oslavovali našeho Pána a nakonec se všichni 

sešli v nebi. 
 

FF: A co by jste Vy osobně všem čtenářům popřál do letošního roku ? 
Jestli jsem úvodem vyjádřil přání jít za příkladem Dona Ignáce Stuchlého, tak to 

zbytečně dlouho neodkládejme a zkusme to právě v tomto roce. 
 

    

 

 

 

 

 
 

Tato tradiční sbírka v našem městě probíhá již několik let. Také v letošním roce se 

sbíraly peníze na to, aby bylo dětem v Indii umožněno studium a vzdělání. Díky 

vaší štědrosti bylo nakonec vybráno celkem 40 895 Kč (stav k 20. lednu 2003). 

V letošním roce také úspěšně dokončily dvě z „našich“ adoptovaných dětí školní 

docházku. Budeme tedy mít možnost nabídnout podporu dalším dětem čekajícím 

na svou šanci. 
 

Pán Bůh zaplať za všechny vaše příspěvky a velký dík patří také všem, kteří se na 

realizaci této sbírky podíleli. 

manželé Němcovi 

























































DĚTSKÁ SCHOLA 
Všechny děti od třetí do páté třídy, které 

rády zpívají a chtěly by se to naučit ještě 

lépe, zveme do nové dětské scholy, která 

v naší farnosti začala fungovat od začátku 

roku 2003. Zkoušky jsou na faře každou 

sobotu v 15 hodin. 
 

********** 

SCHOLA FRYŠTÁK 
Všechny, kteří rádi zpívají, zveme do 

scholy, která začala minulý měsíc 

nacvičovat zpívání na Velikonoce. Věk 

není omezen. Zkoušky jsou na faře každou 

středu v 19 hodin.  
 

********** 

MINISTRANTSKÝ VÍKEND 
Občanské sdružení Sarkander zve všechny 

kluky od 7 let, ministranty i neministranty, 

na tradiční děkanátní akci, které nese název 

Ministrantský víkend na Provodově. Toto 

setkání se uskuteční 7. 3. - 9. 3. 2003. 

Na programu budou hry, výlety, tvůrčí 

činnost a také troška něčeho  duchovního. 

Bližší informace si můžete přečíst na 

plakátku v předsíni kostela nebo vám je 

podá Vít Němec, u kterého si můžete 

vyzvednout  také přihlášky. Termín jejich 

odeslání je 14. 2. 2003. 
 

********** 

KARNEVAL 
Občanské sdružení Sarkander pořádá pro 

všechny děti tradiční Karneval, který se 

koná dne 22. 2. 2003 v orlovně v Kašavě. 

Na programu jsou soutěže, hry divadlo, 

pohádky, přehlídka masek, tombola a 

spoustu další zábavy. Takže určitě přijďte! 
 

********** 

KLUB MAMINEK 
Setkání se uskuteční v úterý 18. 2. 2003 na 

faře a tématem bude psychologie dětí. 

Přednášku povede doktorka Peclová. 


Uvedení Páně do chrámu, tak se nyní jmenuje dřívější svátek Hromnic. 

Hlavním symbolem tohoto svátku byla „hromniční svíce“, která se rozsvěcovala 

v domě při závažných událostech, ať už to byla bouře, která ohrožovala existenci 

lidského obydlí, nebo když někdo v domě umíral či skutečně zemřel.  

 O biblické události, která dala podnět k tomuto svátku nám vypráví 

evangelium. Maria a Josef přinesli dítě Pána Ježíše do chrámu a podle předpisu 

zákona přinesli Bohu oběť za svého prvorozeného. Při této příležitosti se velmi 

zaradovali stařeček Simeon a stařenka Anna. Oba vroucně děkovali Bohu za toto 

setkání.  

 Světlo hromniční svíce, ale i každé svíce v domě i na oltáři symbolizuje 

přítomnost Pána Ježíše. On je naším světlem. On rozzáří naše smutky. V našem 

každodenním trápení přináší do našich srdcí dobro a radost. Svíce nám pak 

připomíná přítomnost Pána Ježíše v našem životě. V každém domě a v každém 

srdci. Aby Pán byl přítomný v našem životě a my, abychom si to stále více a 

hlouběji uvědomovali, to Vám přeje a k tomu žehná  

Otec Emil 









   

2.2. Svátek uvedení Páně do 

chrámu 

5.2. Památka sv. Agáty, panny a 

mučednice 

6.2. Památka sv. Pavla Mikiho a 

druhů, mučedníků 

9.2. 5. neděle v mezidobí 

10.2. Památka sv. Scholastiky, panny 

16.2. 6. neděle v mezidobí 

22.2. Svátek stolce sv. Petra, 

apoštola 

23.2. 7. neděle v mezidobí 

2.3. 8. neděle v mezidobí 

5.3. Popeleční středa 








Kolik se letos vybralo: 

 
1. Jan Görig 3 296 Kč 

2. Jana Jasenská 15 422 Kč 

3. Jana Skaličková 8 930 Kč 

4. Martin Němec 5 519 Kč 

5. Michal Vaňhara 15 992 Kč 
 

celkem 49 159 Kč 

 
Kolik se vybralo v minulých letech: 
 

2000 13 288 Kč 

2001 26 226 Kč 

2002 31 066 Kč 

 

 
Upřímné Pán Bůh zaplať vám všem, kteří 

jste přispěli, a také všem koledníkům za 

jejich pomoc při realizaci této sbírky. 
  

  

Farní charita 










Milé maminky a děti, zveme vás k protažení 

vašich tlapiček, procvičení vašich hlaviček, 

k pobavení všech kluků a holčiček. 
 

Začínáme: v pondělí 10. 2. na Sokolovně od 9:30  

(a pak pravidelně 1x týdně) 
 

Vezměte si sebou: 

 oblečení na cvičení (tričko, cvičky, papuče) 

 něco k pití a dobrou náladu. 
 

Pro maminky a děti od 3 do 6 let,  

ale i když máte méně roků a chcete to zkusit,  

tak klidně přijďte. 
 

Naše heslo: V zdravém těle zdravý duch…  
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Doplňovačka: Bohoslužba před Velikonocemi 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

Legenda: 
 

1. napodobovati kvočnu 7.    drobné pečivo 

2. žahavka (pálivá rostlina) 8.    domácí ptáci 

3. malý kůň 9.     kroužek 

4. Mnata a Vojen 10.   jméno Ježíše 

5. druh hřibu 11.   útočiště věřících (mn. č.) 

6. doplněk pánského oblečení 12.   obyvatel Severní Ameriky 
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