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FRYŠTÁCKÝ FARNÍČEK – zpravodaj farnosti sv. Mikuláše ve Fryštáku. 

Vychází 1x měsíčně, určeno pro vnitřní potřebu, neprodejné. 

Redakční rada: P. Miroslav Dibelka, Mgr. Pavel Nášel, Vít Němec, Pavel Osoha ml. 

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

E-mail: farnicek@post.cz, internet: http://www.farnostfrystak.wz.cz. 

Uzávěrka pro vaše příspěvky je vždy ke 25. dni měsíce!!! Vyšlo 7. 1. 2006 v nákladu 230 ks. 

 
 

 
Vodorovně: A. obec na Podbořansku, bývalý podnik ve Zruči, německý malíř, B. spojka, náš 

filmový herec, první žena, cizí mužské jméno, anglické „nebo“, C. obdržená věc, SPZ 

Karviné, ukazovací zájmeno, obyvatel starověké Bolótie, stehy, D. hodnost u kozáků, 

mazlavá hmota, nepracovat rýčem, E. rokle, vytápěcí místnost, druh koření, F. slovenský 

souhlas, otravná látka, italské město, krtek, zkratka Mezinárodní organizace novinářů, G. hlas 
klaksonu, lyžařské tyče, zahradní nářadí, Amisův přítel, kohoutí slabika. 

Svisle: 1. polovina stovky, 2. PRVNÍ DÍL TAJENKY, 3. značka osmia, sokolovitý pták, 

4. poslední Rožmberk, již, hovorový souhlas, 5. rostlina s drobnými kvítky, sloní zub, 

6. indické město, předložka, 7. poslední písmeno, íránský symbol čistoty, 8. DRUHÝ DÍL 

TAJENKY, 9. mírný větřík, slovensky „tisk“, 10. španělská chůva, domácí jméno Anny, 

11. španělská chůva, německy“paže“, 12. Nerudovo jméno, iniciály spisovatelky 

Krásnohorské, ukazovací zájmeno, 13. staročeské zájmeno, malý hudební soubor, 

14. TŘETÍ DÍL TAJENKY, 15. materiály na střechu. 

Nápověda: G. Amil, 5. smil, 7. atar, 13. šraml. 

Tajenka z minulého čísla: Smrk, stromeček, jedle. připravil František Záloha 

připravil František Záloha 
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Také Vás na přelomu roku napadla myšlenka: 

„Kolik času mi vlastně ještě zbývá?“ 

„Život je trocha času, který nám byl dán, abychom se naučili 

milovat a připravili se na setkání s Věčnou láskou...“ 

Využijme proto svůj čas co nejlépe! 

 TO VÁM DO ROKU 2006 PŘEJE REDAKCE FARNÍČKU! 
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8. 1. Svátek Křtu Páně 

15. 1. 2. neděle v mezidobí 

17. 1. Památka sv. Antonína, opata 

18. 1. Památka Panny Marie, Matky 

jednoty křesťanů 

22. 1. 3. neděle v mezidobí 

24. 1. Památka sv. Františka 

Saleského 

25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla 

26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita 

28. 1. Památka sv. Tomáše 

Akvinského 

29. 1. 4. neděle v mezidobí 

31. 1. Památka sv. Jana Bosca 

5. 2. 5. neděle v mezidobí 

 

 

 

    
Pokud nás zneklidňuje budoucnost… 

 „Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i na věky.“ (Žid 13,8) 

Ježíš Kristus nepůsobil jen v minulosti, ale působí i dnes a bude 

působit v budoucnosti. Pokud nás zneklidňuje budoucnost a znemožňuje žít naplno 

přítomnost, je to jedinečná příležitost hledět s nadějí a důvěrou k Ježíši. On je tím, 

kdo stojí po boku každého z nás, na naší straně! Spojení s Ním se nám může stát 

pevnou půdou pod nohama, může se nám stát nadějí a oporou pro vždy nejistou 

budoucnost! 

Nevíme, co nám budoucnost přinese; jedno ale můžeme vědět jistě: Budoucnost 

každého z nás je v Jeho rukou, ať by nás potkalo cokoliv. V Něm se nám 

budoucnost stává jistotou. Můžeme se k Němu vždy obracet například těmito anebo 

podobnými slovy: 

„Ježíši, odevzdávám se do Tvých rukou. Dávám Ti své problémy, pocity, myšlenky, 

plány a svou budoucnost. Buď centrem a Pánem mého života. Veď můj život ke 

smysluplnému naplnění. Uč mě chodit po Tvých cestách. Uč mě modlitbě – spojení 

s Tebou – a dávej mi citlivost pro Tvé vedení. Daruj mi svůj pokoj a dej, ať sebe a 

svůj život dokážu vždy s důvěrou vložit do Tvých rukou.  Amen.“ 

Ježíš nám praví: „Já jsem s vámi po všechny dny…“ (Mt 28,20). 

Já nejsem, protože nemohu – nejsem Bůh. Ale přesto na Vás v dobrém myslím a 

žehnám do Nového roku! 

otec Mirek 

 

 

KLUB MAMINEK 

17. 1. bylinné čaje pro zdraví 

31. 1. tvoření bižuterie 

(malovaná sklíčka) 

* * * * * * * * * * 

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO 

27. 1. U2 

Druhý díl pořadu o legendární irské 

skupině s Jiřím Dědkem Fliedrem. 

9. – 12. 2. Expedice Malá Fatra 

Drsnější varianta zimního vandrování 

s Kosmičem. Asi půjde do tuhého! 

 

Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří si zakoupili 

výrobek z adventní tvorby maminek a dětí. Vybralo se 10000 

korun, navíc 1000 Kč z prodeje obrazů dětí od Mgr. Lenky 

Truhlářové, a tak na účet „Likvidace lepry“ jsme odeslali 

celkem 11000 Kč. Tím pomůžeme k uzdravení 73 

nemocných lidí. Ještě jednou všem Pán Bůh zaplať! 

za katechety Miroslava Langerová 

 

 



Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Vás srdečně zve na 


 




14.ledna 2006 

od 19.30 v sále DISu 
 

K tanci hraje hudební skupina Largo 

Doprovodný program, interaktivní předtančení 
 

Vstupné 70,- Kč (počet vstupenek je omezen) 
 

Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé 
 

Rezervace 

 na tel. čísle    577 911 065 

 e-mailem    dis@disfrystak.cz 

 osobně na recepci v DISu 
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Na Boží Hod v 15 hodin se fryštácký kostel – jako vždy o vánočních svátcích – znovu zaplnil 

věřícími, kteří se sešli na besídce u Jesliček. I tentokrát byl připraven pestrý kulturní 

program, zpívání koled a krátká promluva otce Miroslava. 

Úvodní pásmo Kašavských pištců přineslo několik koled z Valašska v netradičním pojetí 

(píšťalky s fujarou a harmonikou), které se souborem nacvičil ředitel ZUŠ Morava Libor 

Mikl. Ve folklorním duchu pokračoval svým vystoupením také soubor Fryštáček, který se 

představil s krátkým vánočním pásmem „U Betléma“. Došlo i na zpívání s kytarou (dětská 

schola) a další hudební čísla některých dětí (s rodiči). 

Druhá část „Besídky“ se nesla v divadelním duchu a tak přítomní viděli rozšířené scénické 

pásmo nazvané „Čtvrtý mudrc“, které připravili mladí (nejen) ze „spolča“. 

Redakce Farníčku ještě jednou děkuje všem účinkujícím i těm, kteří se zasloužili o 

přípravu této akce. V neposlední řadě patří dík i všem těm, kteří do našeho kostela přišli a 

svou účastí podpořili toto setkání.  

(Díkem by mohlo být i hodnocení otce Miroslava, který podle svých slov něco takového 

ještě nezažil – tak doufám, že nepřeháněl…) 

-pn- 
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Služebník Boží Antonín Cyril Stojan, veliký lidumil a arcibiskup olomoucký (20. stol.), protože 

dokumentace o jejich mučednictví a o jeho ctnostném životě je úspěšně ukončena a nyní se čeká 

už jenom na schválení odborníků a Svatého Otce. V případě arcibiskupa Stojana se však požaduje 

ještě jednoho zvláštního znamení čili zázraku na jeho přímluvu. Zato je třeba se modlit a velmi by 

pomohly i tzv. „litterae postulatoriae“ či prosebné listy ze strany aktorů neboli ctitelů a České 

biskupské konference. 

 V zlínském kraji žilo více lidé, kteří zemřeli v pověsti svatosti. Patří k nim Anička Zelíková z 

Napajedel, P. Antonín Šuránek z Ostrožské Lhoty, salesián P. Ignác Stuchlý z Fryštáku. 

Svědectví jejich života mluví k lidem i v dnešní době. Jsou vydané novény k těmto Božím 

služebníků a u některých i krátké životopisy. Jak mohou věřící najít k nim  hlubší vztah i v 

dnešní době? 

Citovaní Služebníci Boží jsou velkou ozdobou církve a vzbuzují v nás pocit hrdosti a pokory 

zároveň. K obrázkům, životopisům, novenám a modlitbám za blahořečení je třeba šířit jejich 

pověst svatosti a připomínat jejich veliké ideály. Smyslem jejich života, jak vyplývá 

z dokumentace, bylo sebeobětování Bohu a bližnímu. Byli přesvědčeni, že žít tento život jenom 

pro sebe přináší nakonec prázdnotu a smutek, žít ho pro druhé přináší plnost a radost. Konkrétně se 

to dá dělat v kroužcích zvláště ve farnostech, kde tito kandidáti žili a zemřeli a také organizováním 

poutí k jejich hrobům apod. Tomu se musíme učit od národů, kde úcta ke svatým je živá a dobře 

organizovaná. Než například došlo ke kanonizaci Patera Pia (r. 2002), vznikly v tisíci farnostech 

v Itálii, Německu, Rakousku i jinde tzv. „gruppi della preghiera di P. Pio“ neboli skupiny modliteb 

P. Pia, v nichž se účastnici seznamovali s jeho životem a vyprošovali si na jeho přímluvu 

uzdraveni nemocných a jiné potřebné milosti. 

 Často se lidé obrací o pomoc k těmto Božím služebníkům v těžkých chvílích života, např. při 

nemoci, rozhodování apod. Skutečně se dějí vyslyšení na jejich přímluvu (i když to nejsou 

veliké zázraky). Kam se mohou lidé obrátit, že byli vyslyšeni ve své modlitbě na přímluvu 

těchto svatých pro povzbuzení ostatních? 

Ze zkušeností velmi konkrétních vím, že vyslyšení proseb na přímluvu kandidátů svatosti se k 

povzbuzení zveřejňují ve farních a řeholních časopisech, kde samozřejmě není třeba uvádět celé 

adresy, ale postačí citovat třeba iniciály jmen apod. Zní to skoro neuvěřitelně, že třeba v takovém 

protestantském a sekularizovaném Německu vycházejí brožury s těmito nebo podobnými tituly: 

„Zpráva o vyslyšení proseb na přímluvu velkého Služebníka Božího“, a duchovní správci v nich 

popisují stovky případů uzdravení duše i těla a získání mnoha jiných milostí. 

 Jsme lidé, kteří potřebují věci vidět, slyšet a dotýkat se jich. Při svátku svatých se setkáváme 

s uctíváním ostatků a žehnáním ostatky. Lidé se jich dříve dotýkali i líbali je. Dnes se 

mnohým zdá divný tento projev zbožnosti – mohl byste k tomu něco říct? 

Nedávno jsem přivezl z Říma malé ostatky blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty (blahořečené 

2003) pro Charitní domov na Svatém Kopečku a mělo to velký a živý ohlas. Lidé se u nich stále 

zastavují a v tichosti se modlí a meditují. To znamená, že i dnes ostatky svatých mají svou cenu, i 

když je třeba nemusíme líbat nebo se jich dotýkat. 

 Mohou být v kostelech obrazy služebníků Božích , kde by se lidé modlili a prosili o jejich 

přímluvu? 

Na vhodných místech, ne však na oltáři, v kostelech tyto obrazy mohou být protože jsou součástí 

šíření pověsti svatosti. Musí však být hned na první pohled zřejmé, že se zde nejedná o žádný kult, 

nýbrž pouze o větší seznámení a sblížení se Služebníkem Božím, ke kterému se přicházíme 

inspirovat a také prosit o přímluvu a pomoc v nějaké záležitosti. Oficiální kult bude povolen až po 

povýšení na oltář neboli po beatifikaci či kanonizaci. 

Děkujeme za rozhovor nejenom otci Pavlu Cahovi, ale také odpovídajícímu P. ThDr. Jaroslavu 

Němcovi.  -pn-  
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NNOOVVÝÝ  SSEERRIIÁÁLL!!!!!!  

V loňském Farníčku jsme Vás v recenzi upozornili na knihu Kostely na Valašsku, která vyšla 

v loňském roce v rožnovském vydavatelství Public Art. Jejím autorem je novinář a fotograf 

Mgr. Radovan Stoklasa. A protože náš seriál o Poutních místech Moravy a Slezska se pomalu 

ale jistě „vyčerpal“, budeme se tento rok snažit přiblížit Vám právě kostely a kaple v našem 

nejbližším okolí. 

Kniha mapuje církevní stavby v několika oblastech Valašska – na Rožnovsku, Frenšátsku, 

Meziříčsku a Kelečsku, Vsetínsku, Hornolidečsku, Jižním Valašsku (Val. Klobouky a okolí), 

Zlínsku a Vizovicku a také na Podhostýnsku (včetně našeho nejznámějšího poutního místa 

svatého Hostýna). 

My si letos přiblížíme stavby v našem nejbližším okolí. Věříme, že se Vám nový seriál o 

kostelech na Valašsku bude líbit a najdete v něm také poučení. 

Putování po církevních stavbách Zlínska a Vizovicka začneme v děkanátním kostele svatého 

Vavřince ve Vizovicích. 
 

 

Barokní zámek, dvě náměstí, nemocnice 

Milosrdných bratří z 18. století a kostel 

svatého Vavřince tvoří hlavní dominanty 

města Vizovic. Kostel tvoří trojlodní stavba 

s kněžištěm, oratoří a čtyřbokou věží v průčelí 

a pochází z roku 1792. 

Pilíře a oblouky připomínají románský sloh, 

oltáře, strop a věž jsou renesanční. Andělé 

na oltáři, kazatelna a několik soch jsou 

vytvořeny ve stylu barokním. Na hlavním 

oltáři najdete obraz svatého Vavřince 

v pozlaceném      rámu.     Na     kazatelně    se  

dochovaly obrazy z roku 1868 (kázání Páně, svatý Jakub starší, svatý Jan Evangelista, svatý 

Bartoloměj  a  svatý  Šimon). Na  jednom  z  bočních  oltářů  je  umístěna   socha   Pražského  

Jezulátka. V roce 1985 byly do věže zavěšeny tři nové 

zvony s reliéfy – svatých Cyrila a Metoděje, Panny Marie 

s Ježíškem a svatého Václava. 

K cenným památkám ve Vizovicích patří také Mariánský 

sloup a barokní sousoší z roku 1690 na náměstí. Sochy 

světců v životní velikosti stojí na čtvercových základech 

s nápisy svatý Jan Nepomucký, svatý Václav, svatý 

Florián a svatý Prokop. Na boční straně se dochovaly  
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plastické erby se znaky pánů z Vizovic. Na 

kruhové základně sloupu stojí socha Panny Marie. 

Ve Vizovicích také působil od roku 1982 

současný olomoucký arcibiskup – Mons. Jan 

Graubner. 

(text a fotografie z knihy Kostely na Valašsku, 

kterou vydalo nakladatelství Public Art, Radovan 

Stoklasa, Příčná 1390, Rožnov pod Radhoštěm) 

-pn- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V naší e-mailové schránce se po dlouhé době objevil příspěvek, který nám zaslal P. Pavel 

Caha, salesián a kněz ze Zlína. A protože je v něm řeč také o fryštáckém kandidátovi na 

svatého P. Ignáci Stuchlém, rozhovor rádi otiskujeme. 

Slavíme svátky svatých, kteří jsou pro nás vzory ve víře. Vyznáváme pravdu víry 

„Věřím ve společenství svatých…“ Na otázky odpovídal P. ThDr. Jaroslav Němec, 

který se stará a připravuje procesy o svatořečení v naší zemi. 

 V modlitbě Vyznání víry říkáme: „Věřím ve společenství svatých.“ Můžete nám přiblížit 

obsah tohoto článku víry? 

V neděli 23. října 2005 kanonizoval Svatý otec na náměstí sv.Petra v Římě pět nových 

světců. Bylo tam přítomno víc než 100 tisíc věřících a k bohoslužbě kolem oltáře se 

shromáždilo 300 biskupů a 1000 kněží, kteří přišli, aby uctili živé svědky evangelia a nové 

vzory a přímluvce pro celou církev. Byl to konkrétní příklad „společenství svatých“. 

 V loňském roce uplynulo 10 let od svatořečení sv. Jana Sarkandra a sv. Zdislavy. Zdá 

se, že v našem národě je zatím slabá touha mít další svaté. Možná to plyne také z naší 

malé úcty ke svatým než mají jiné národy. Myslíte si, že by mohla být úcta větší a 

vroucnější projevy modliteb  ke kandidátům svatosti? 

Říkáte, že v našem národě je úcta ke svatým poněkud slabší. Snad se to dá vysvětlit různými 

předsudky a jakýmsi tradičním proticírkevním postojem a nověji ještě ateistickou 

propagandou za minulého totalitního režimu. V té nové kanonizaci je však důkaz, že 

poselství svatých, které vyvěrá z víry, má stále co říci i dnešnímu člověku. Dává mu novou 

naději a potvrzuje trvalejší hodnoty ducha pro život v současném egoistickém a hmotařském 

světě. 

 Je známo, že v některých diecézích byly uzavřeny diecézní procesy o služebnících 

Božích  a odeslány do Říma do kongregace pro svatořečení. Myslíte si, že se v brzké 

době dočkáme svatořečení někoho z naší země?   

Z nedávných rozhovorů na Kongregaci pro svatořečení v Římě mohu potvrdit, že z našich 

kandidátů svatosti mají nejblíže k blahořečení františkánští mučedníci pražští (17. stol.) a 

aaaa 
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Vavřince ve Vizovicích. 
 

 

Barokní zámek, dvě náměstí, nemocnice 

Milosrdných bratří z 18. století a kostel 

svatého Vavřince tvoří hlavní dominanty 

města Vizovic. Kostel tvoří trojlodní stavba 

s kněžištěm, oratoří a čtyřbokou věží v průčelí 

a pochází z roku 1792. 

Pilíře a oblouky připomínají románský sloh, 

oltáře, strop a věž jsou renesanční. Andělé 

na oltáři, kazatelna a několik soch jsou 

vytvořeny ve stylu barokním. Na hlavním 

oltáři najdete obraz svatého Vavřince 

v pozlaceném      rámu.     Na     kazatelně    se  

dochovaly obrazy z roku 1868 (kázání Páně, svatý Jakub starší, svatý Jan Evangelista, svatý 

Bartoloměj  a  svatý  Šimon). Na  jednom  z  bočních  oltářů  je  umístěna   socha   Pražského  

Jezulátka. V roce 1985 byly do věže zavěšeny tři nové 

zvony s reliéfy – svatých Cyrila a Metoděje, Panny Marie 

s Ježíškem a svatého Václava. 

K cenným památkám ve Vizovicích patří také Mariánský 

sloup a barokní sousoší z roku 1690 na náměstí. Sochy 

světců v životní velikosti stojí na čtvercových základech 

s nápisy svatý Jan Nepomucký, svatý Václav, svatý 

Florián a svatý Prokop. Na boční straně se dochovaly  

4 

plastické erby se znaky pánů z Vizovic. Na 

kruhové základně sloupu stojí socha Panny Marie. 

Ve Vizovicích také působil od roku 1982 

současný olomoucký arcibiskup – Mons. Jan 

Graubner. 

(text a fotografie z knihy Kostely na Valašsku, 

kterou vydalo nakladatelství Public Art, Radovan 

Stoklasa, Příčná 1390, Rožnov pod Radhoštěm) 

-pn- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V naší e-mailové schránce se po dlouhé době objevil příspěvek, který nám zaslal P. Pavel 

Caha, salesián a kněz ze Zlína. A protože je v něm řeč také o fryštáckém kandidátovi na 

svatého P. Ignáci Stuchlém, rozhovor rádi otiskujeme. 

Slavíme svátky svatých, kteří jsou pro nás vzory ve víře. Vyznáváme pravdu víry 

„Věřím ve společenství svatých…“ Na otázky odpovídal P. ThDr. Jaroslav Němec, 

který se stará a připravuje procesy o svatořečení v naší zemi. 

 V modlitbě Vyznání víry říkáme: „Věřím ve společenství svatých.“ Můžete nám přiblížit 

obsah tohoto článku víry? 

V neděli 23. října 2005 kanonizoval Svatý otec na náměstí sv.Petra v Římě pět nových 

světců. Bylo tam přítomno víc než 100 tisíc věřících a k bohoslužbě kolem oltáře se 

shromáždilo 300 biskupů a 1000 kněží, kteří přišli, aby uctili živé svědky evangelia a nové 

vzory a přímluvce pro celou církev. Byl to konkrétní příklad „společenství svatých“. 

 V loňském roce uplynulo 10 let od svatořečení sv. Jana Sarkandra a sv. Zdislavy. Zdá 

se, že v našem národě je zatím slabá touha mít další svaté. Možná to plyne také z naší 

malé úcty ke svatým než mají jiné národy. Myslíte si, že by mohla být úcta větší a 

vroucnější projevy modliteb  ke kandidátům svatosti? 

Říkáte, že v našem národě je úcta ke svatým poněkud slabší. Snad se to dá vysvětlit různými 

předsudky a jakýmsi tradičním proticírkevním postojem a nověji ještě ateistickou 

propagandou za minulého totalitního režimu. V té nové kanonizaci je však důkaz, že 

poselství svatých, které vyvěrá z víry, má stále co říci i dnešnímu člověku. Dává mu novou 

naději a potvrzuje trvalejší hodnoty ducha pro život v současném egoistickém a hmotařském 

světě. 

 Je známo, že v některých diecézích byly uzavřeny diecézní procesy o služebnících 

Božích  a odeslány do Říma do kongregace pro svatořečení. Myslíte si, že se v brzké 

době dočkáme svatořečení někoho z naší země?   

Z nedávných rozhovorů na Kongregaci pro svatořečení v Římě mohu potvrdit, že z našich 

kandidátů svatosti mají nejblíže k blahořečení františkánští mučedníci pražští (17. stol.) a 

aaaa 
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Na Boží Hod v 15 hodin se fryštácký kostel – jako vždy o vánočních svátcích – znovu zaplnil 

věřícími, kteří se sešli na besídce u Jesliček. I tentokrát byl připraven pestrý kulturní 

program, zpívání koled a krátká promluva otce Miroslava. 

Úvodní pásmo Kašavských pištců přineslo několik koled z Valašska v netradičním pojetí 

(píšťalky s fujarou a harmonikou), které se souborem nacvičil ředitel ZUŠ Morava Libor 

Mikl. Ve folklorním duchu pokračoval svým vystoupením také soubor Fryštáček, který se 

představil s krátkým vánočním pásmem „U Betléma“. Došlo i na zpívání s kytarou (dětská 

schola) a další hudební čísla některých dětí (s rodiči). 

Druhá část „Besídky“ se nesla v divadelním duchu a tak přítomní viděli rozšířené scénické 

pásmo nazvané „Čtvrtý mudrc“, které připravili mladí (nejen) ze „spolča“. 

Redakce Farníčku ještě jednou děkuje všem účinkujícím i těm, kteří se zasloužili o 

přípravu této akce. V neposlední řadě patří dík i všem těm, kteří do našeho kostela přišli a 

svou účastí podpořili toto setkání.  

(Díkem by mohlo být i hodnocení otce Miroslava, který podle svých slov něco takového 

ještě nezažil – tak doufám, že nepřeháněl…) 

-pn- 
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Služebník Boží Antonín Cyril Stojan, veliký lidumil a arcibiskup olomoucký (20. stol.), protože 

dokumentace o jejich mučednictví a o jeho ctnostném životě je úspěšně ukončena a nyní se čeká 

už jenom na schválení odborníků a Svatého Otce. V případě arcibiskupa Stojana se však požaduje 

ještě jednoho zvláštního znamení čili zázraku na jeho přímluvu. Zato je třeba se modlit a velmi by 

pomohly i tzv. „litterae postulatoriae“ či prosebné listy ze strany aktorů neboli ctitelů a České 

biskupské konference. 

 V zlínském kraji žilo více lidé, kteří zemřeli v pověsti svatosti. Patří k nim Anička Zelíková z 

Napajedel, P. Antonín Šuránek z Ostrožské Lhoty, salesián P. Ignác Stuchlý z Fryštáku. 

Svědectví jejich života mluví k lidem i v dnešní době. Jsou vydané novény k těmto Božím 

služebníků a u některých i krátké životopisy. Jak mohou věřící najít k nim  hlubší vztah i v 

dnešní době? 

Citovaní Služebníci Boží jsou velkou ozdobou církve a vzbuzují v nás pocit hrdosti a pokory 

zároveň. K obrázkům, životopisům, novenám a modlitbám za blahořečení je třeba šířit jejich 

pověst svatosti a připomínat jejich veliké ideály. Smyslem jejich života, jak vyplývá 

z dokumentace, bylo sebeobětování Bohu a bližnímu. Byli přesvědčeni, že žít tento život jenom 

pro sebe přináší nakonec prázdnotu a smutek, žít ho pro druhé přináší plnost a radost. Konkrétně se 

to dá dělat v kroužcích zvláště ve farnostech, kde tito kandidáti žili a zemřeli a také organizováním 

poutí k jejich hrobům apod. Tomu se musíme učit od národů, kde úcta ke svatým je živá a dobře 

organizovaná. Než například došlo ke kanonizaci Patera Pia (r. 2002), vznikly v tisíci farnostech 

v Itálii, Německu, Rakousku i jinde tzv. „gruppi della preghiera di P. Pio“ neboli skupiny modliteb 

P. Pia, v nichž se účastnici seznamovali s jeho životem a vyprošovali si na jeho přímluvu 

uzdraveni nemocných a jiné potřebné milosti. 

 Často se lidé obrací o pomoc k těmto Božím služebníkům v těžkých chvílích života, např. při 

nemoci, rozhodování apod. Skutečně se dějí vyslyšení na jejich přímluvu (i když to nejsou 

veliké zázraky). Kam se mohou lidé obrátit, že byli vyslyšeni ve své modlitbě na přímluvu 

těchto svatých pro povzbuzení ostatních? 

Ze zkušeností velmi konkrétních vím, že vyslyšení proseb na přímluvu kandidátů svatosti se k 

povzbuzení zveřejňují ve farních a řeholních časopisech, kde samozřejmě není třeba uvádět celé 

adresy, ale postačí citovat třeba iniciály jmen apod. Zní to skoro neuvěřitelně, že třeba v takovém 

protestantském a sekularizovaném Německu vycházejí brožury s těmito nebo podobnými tituly: 

„Zpráva o vyslyšení proseb na přímluvu velkého Služebníka Božího“, a duchovní správci v nich 

popisují stovky případů uzdravení duše i těla a získání mnoha jiných milostí. 

 Jsme lidé, kteří potřebují věci vidět, slyšet a dotýkat se jich. Při svátku svatých se setkáváme 

s uctíváním ostatků a žehnáním ostatky. Lidé se jich dříve dotýkali i líbali je. Dnes se 

mnohým zdá divný tento projev zbožnosti – mohl byste k tomu něco říct? 

Nedávno jsem přivezl z Říma malé ostatky blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty (blahořečené 

2003) pro Charitní domov na Svatém Kopečku a mělo to velký a živý ohlas. Lidé se u nich stále 

zastavují a v tichosti se modlí a meditují. To znamená, že i dnes ostatky svatých mají svou cenu, i 

když je třeba nemusíme líbat nebo se jich dotýkat. 

 Mohou být v kostelech obrazy služebníků Božích , kde by se lidé modlili a prosili o jejich 

přímluvu? 

Na vhodných místech, ne však na oltáři, v kostelech tyto obrazy mohou být protože jsou součástí 

šíření pověsti svatosti. Musí však být hned na první pohled zřejmé, že se zde nejedná o žádný kult, 

nýbrž pouze o větší seznámení a sblížení se Služebníkem Božím, ke kterému se přicházíme 

inspirovat a také prosit o přímluvu a pomoc v nějaké záležitosti. Oficiální kult bude povolen až po 

povýšení na oltář neboli po beatifikaci či kanonizaci. 

Děkujeme za rozhovor nejenom otci Pavlu Cahovi, ale také odpovídajícímu P. ThDr. Jaroslavu 

Němcovi.  -pn-  
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8. 1. Svátek Křtu Páně 

15. 1. 2. neděle v mezidobí 

17. 1. Památka sv. Antonína, opata 

18. 1. Památka Panny Marie, Matky 

jednoty křesťanů 

22. 1. 3. neděle v mezidobí 

24. 1. Památka sv. Františka 

Saleského 

25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla 

26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita 

28. 1. Památka sv. Tomáše 

Akvinského 

29. 1. 4. neděle v mezidobí 

31. 1. Památka sv. Jana Bosca 

5. 2. 5. neděle v mezidobí 

 

 

 

    
Pokud nás zneklidňuje budoucnost… 

 „Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i na věky.“ (Žid 13,8) 

Ježíš Kristus nepůsobil jen v minulosti, ale působí i dnes a bude 

působit v budoucnosti. Pokud nás zneklidňuje budoucnost a znemožňuje žít naplno 

přítomnost, je to jedinečná příležitost hledět s nadějí a důvěrou k Ježíši. On je tím, 

kdo stojí po boku každého z nás, na naší straně! Spojení s Ním se nám může stát 

pevnou půdou pod nohama, může se nám stát nadějí a oporou pro vždy nejistou 

budoucnost! 

Nevíme, co nám budoucnost přinese; jedno ale můžeme vědět jistě: Budoucnost 

každého z nás je v Jeho rukou, ať by nás potkalo cokoliv. V Něm se nám 

budoucnost stává jistotou. Můžeme se k Němu vždy obracet například těmito anebo 

podobnými slovy: 

„Ježíši, odevzdávám se do Tvých rukou. Dávám Ti své problémy, pocity, myšlenky, 

plány a svou budoucnost. Buď centrem a Pánem mého života. Veď můj život ke 

smysluplnému naplnění. Uč mě chodit po Tvých cestách. Uč mě modlitbě – spojení 

s Tebou – a dávej mi citlivost pro Tvé vedení. Daruj mi svůj pokoj a dej, ať sebe a 

svůj život dokážu vždy s důvěrou vložit do Tvých rukou.  Amen.“ 

Ježíš nám praví: „Já jsem s vámi po všechny dny…“ (Mt 28,20). 

Já nejsem, protože nemohu – nejsem Bůh. Ale přesto na Vás v dobrém myslím a 

žehnám do Nového roku! 

otec Mirek 

 

 

KLUB MAMINEK 

17. 1. bylinné čaje pro zdraví 

31. 1. tvoření bižuterie 

(malovaná sklíčka) 

* * * * * * * * * * 

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO 

27. 1. U2 

Druhý díl pořadu o legendární irské 

skupině s Jiřím Dědkem Fliedrem. 

9. – 12. 2. Expedice Malá Fatra 

Drsnější varianta zimního vandrování 

s Kosmičem. Asi půjde do tuhého! 

 

Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří si zakoupili 

výrobek z adventní tvorby maminek a dětí. Vybralo se 10000 

korun, navíc 1000 Kč z prodeje obrazů dětí od Mgr. Lenky 

Truhlářové, a tak na účet „Likvidace lepry“ jsme odeslali 

celkem 11000 Kč. Tím pomůžeme k uzdravení 73 

nemocných lidí. Ještě jednou všem Pán Bůh zaplať! 

za katechety Miroslava Langerová 

 

 



Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Vás srdečně zve na 


 




14.ledna 2006 

od 19.30 v sále DISu 
 

K tanci hraje hudební skupina Largo 

Doprovodný program, interaktivní předtančení 
 

Vstupné 70,- Kč (počet vstupenek je omezen) 
 

Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé 
 

Rezervace 

 na tel. čísle    577 911 065 

 e-mailem    dis@disfrystak.cz 

 osobně na recepci v DISu 
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FRYŠTÁCKÝ FARNÍČEK – zpravodaj farnosti sv. Mikuláše ve Fryštáku. 

Vychází 1x měsíčně, určeno pro vnitřní potřebu, neprodejné. 

Redakční rada: P. Miroslav Dibelka, Mgr. Pavel Nášel, Vít Němec, Pavel Osoha ml. 

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

E-mail: farnicek@post.cz, internet: http://www.farnostfrystak.wz.cz. 

Uzávěrka pro vaše příspěvky je vždy ke 25. dni měsíce!!! Vyšlo 7. 1. 2006 v nákladu 230 ks. 

 
 

 
Vodorovně: A. obec na Podbořansku, bývalý podnik ve Zruči, německý malíř, B. spojka, náš 

filmový herec, první žena, cizí mužské jméno, anglické „nebo“, C. obdržená věc, SPZ 

Karviné, ukazovací zájmeno, obyvatel starověké Bolótie, stehy, D. hodnost u kozáků, 

mazlavá hmota, nepracovat rýčem, E. rokle, vytápěcí místnost, druh koření, F. slovenský 

souhlas, otravná látka, italské město, krtek, zkratka Mezinárodní organizace novinářů, G. hlas 
klaksonu, lyžařské tyče, zahradní nářadí, Amisův přítel, kohoutí slabika. 

Svisle: 1. polovina stovky, 2. PRVNÍ DÍL TAJENKY, 3. značka osmia, sokolovitý pták, 

4. poslední Rožmberk, již, hovorový souhlas, 5. rostlina s drobnými kvítky, sloní zub, 

6. indické město, předložka, 7. poslední písmeno, íránský symbol čistoty, 8. DRUHÝ DÍL 

TAJENKY, 9. mírný větřík, slovensky „tisk“, 10. španělská chůva, domácí jméno Anny, 

11. španělská chůva, německy“paže“, 12. Nerudovo jméno, iniciály spisovatelky 

Krásnohorské, ukazovací zájmeno, 13. staročeské zájmeno, malý hudební soubor, 

14. TŘETÍ DÍL TAJENKY, 15. materiály na střechu. 

Nápověda: G. Amil, 5. smil, 7. atar, 13. šraml. 

Tajenka z minulého čísla: Smrk, stromeček, jedle. připravil František Záloha 

připravil František Záloha 

 
 

MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍKK  FFRRYYŠŠTTÁÁCCKKÉÉ  FFAARRNNOOSSTTII  

44..  RROOČČNNÍÍKK  --  ČČÍÍSSLLOO  3355  --  LLEEDDEENN  22000066  

Také Vás na přelomu roku napadla myšlenka: 

„Kolik času mi vlastně ještě zbývá?“ 

„Život je trocha času, který nám byl dán, abychom se naučili 

milovat a připravili se na setkání s Věčnou láskou...“ 

Využijme proto svůj čas co nejlépe! 

 TO VÁM DO ROKU 2006 PŘEJE REDAKCE FARNÍČKU! 

 

mailto:farnicek@post.cz

