
 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FARNÍČEK – zpravodaj farnosti sv. Mikuláše ve Fryštáku. 

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

Redakce si vyhrazuje právo na redakční úpravu příspěvků. 

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 1. 7. 2006 v nákladu 230 ks. 

 
 

 
Vodorovně: A. šachový výraz, filipínská sopka, olemování, B. I. díl tajenky, C. část nohy, 

městská budova, bodná zbraň, D. mužské jméno, středová čára, jméno spisovatele Pavla, 

dvojice, E. poplach, město na Slovensku, F. starší sportovní zkratka, jedno z pražských 

divadel, latinsky „umění“, G. jinde, ženský hlas, úder rohy, značka německých aut, H. II. 

část tajenky, I. korýš, větná spojka, rusky „jak“, bývalé obchodní domy, rival. 

Svisle: 1. město v Kongu, patro ve stodole, 2. slovensky „velbloud“, ženské jméno, 

3. citoslovce k utišení, rumunská řeka, český spisovatel, 4. pražská SPZ, anglicky „dub“, 

první žena, 5. domácí zvíře, žencova pomůcka, norský spisovatel, 6. SPZ Náchoda, česká 

řeka, 7. SPZ Prahy, malý ret, 8. anglicky „pero“, náš básník (Jan), 9. savci, ústí řeky, 

10. otázka sázkařů, estonské město známé z historie, 11. je možno, ukazovací zájmeno, černý 

pták, 12. hovězinová useň, srbské město, domácí jméno Oldřicha, 13. čínské mužské jméno, 

německy určitý člen, přítel člověka, 14. bulharské noviny, suchá tráva, 15. krétské pohoří, 
medikament. 

Nápověda: ars, dak, ada, pen. Tajenka z minula: Růže královna květin. 

připravil František Záloha 

POZOR! Tato křížovka bude soutěžní – ze správných odpovědí vhozených v červenci 

do schránky vzadu v kostele bude po prázdninách vylosován jeden výherce knihy. 

 

 
 

MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍKK  FFRRYYŠŠTTÁÁCCKKÉÉ  FFAARRNNOOSSTTII  

44..  RROOČČNNÍÍKK  --  ČČÍÍSSLLOO  4411  --  PPRRÁÁZZDDNNIINNYY  22000066  

Jeden za všechny, všichni za jednoho… Aneb tři mušketýři na farním dnu. 

mailto:farnicek@post.cz



























































 
2. 7. 13. neděle v mezidobí 

3. 7. Svátek sv. Tomáše, apoštola 

5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

9. 7. 14. neděle v mezidobí 

11. 7. Svátek sv. Benedikta 

16. 7. 15. neděle v mezidobí 

22. 7. Památka sv. Marie Magdalény 

23. 7. 16. neděle v mezidobí 

25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola 

26. 7. Památka sv. Jáchyma a Anny 

29. 7. Památka sv. Marty 

30. 7. 17. neděle v mezidobí 

31. 7. Památka sv. Ignáce z Loyoly 

1. 8. Památka sv. Alfonsa z Liguori 

4. 8. Památka sv. Jana Vienneye 

6. 8. Svátek Proměnění Páně 

8. 8. Památka sv. Dominika 

10. 8. Svátek sv. Vavřince 

11. 8. Památka sv. Kláry 

13. 8. 19. neděle v mezidobí 

14. 8. Památka sv. Maxmiliána Marie 

Kolbeho 

15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny 

Marie 

20. 8. 20. neděle v mezidobí 

21. 8. Památka sv. Pia X. 

22. 8. Památka Panny Marie Královny 

24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

27. 8. 21. neděle v mezidobí 

28. 8. Památka sv. Augustina 

29. 8. Umučení sv. Jana Křtitele 

3. 9. 22. neděle v mezidobí 

 
 

 

ODPOČÍVAT? PROČ? JAK? 

NE KAŽDÝ SI ODPOČINEK DOVOLÍ… 

NE KAŽDÝ SI ODPOČINEK UŽÍVÁ… 

NE KAŽDÝ ODPOČÍVAT UMÍ… 

Máme vůbec nějaký volný čas? Je to důležitá otázka. Pokud totiž volný čas 

nemáme, je další uvažování celkem zbytečné. Někteří lidé mají tolik práce, že volný 

čas vůbec nemají. Někdy je to vlivem životních okolností. Často si to však v životě 

zařídili tak, aby volný čas neměli. 

Proč se někteří lidé volnému času vyhýbají? Důvody pro to mohou být různé: 

někteří lidé si myslí, že volný čas je něco špatného, až hříšného, a že bychom celý 

čas života měli věnovat druhým nebo nějaké činnosti. Jiní (a mnohdy jsou to ti 

stejní) nepřestávají s prací proto, aby si nepřipadali neužiteční, bezcenní. Často tak 

utíkají před svými problémy, pocity a životními otázkami. 

Jsme nahraditelní? V člověku, který pracuje, narůstá pocit důležitosti a 

nenahraditelnosti. Když pak někdy práci vykonávat nemůže, ukáže se často, že se 

bez něj mnohé obejde a že se svět nezhroutí… To pak může vést k rekapitulaci, zda 

věci nelze dělat i trošku jinak. Jsou to otázky mnohdy nepříjemné, mohou ale vést 

k podstatě toho, v čem spočívá naše skutečná důležitost a hodnota. 

Věřící člověk nechodí prostě světem, ale chodí Božím světem, světem, který byl 

Bohem stvořen a který odráží jeho přítomnost, světem, kde Bůh bydlí. Věřící může 

ve víře – svým způsobem a podle svých schopností a temperamentu – potkat nebo 

zakusit osobu Boha v každodenním životě, neboť jinak by to byl postupný konec 

života a vztahu víry. 

Nebezpečná je pro nás povrchnost. Můžeme se dívat na řadu stromů a vidět jen 

dřevo na topení. Můžeme se dívat na stránku krásné poezie a vidět jen slova. 

Nejhlubší a konečnou rovinou veškeré existence je Bůh sám, protože všechna 

skutečnost je účastí na jeho existenci a kráse. Proto je pro věřícího veškerá 

skutečnost posvátná; je viditelným znamením moci a přítomnosti Boží. 

Největší překážkou víry je nepozornost. Bůh pracuje, mluví, uzdravuje, vše kolem 

nás obnovuje, ale my jsme slepí. Je třeba, abychom se modlili se slepým žebrákem 

z evangelia, který seděl za městskou branou a volal: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj 

se nade mnou! Pane, ať vidím!“ (srov. Mk 10, 46-52) 

Abychom viděli Boží krásu v přírodě, v lidech i v sobě, Vám přeje pro letní měsíce 

otec Mirek 

 

VELEHRAD 2006 

Na Velehradě se uskuteční tradiční 

Cyrilometodějská pouť. Program začíná již 

v pondělí 3. 7. odpoledne a jeho součástí 

bude tzv. „večer lidí dobré vůle“, což je 

koncert, na kterém vystoupí mimo jiné Jiří 

Pavlica s Hradišťanem, Marta Kubišová, 

Petr Bende, Petr Kolář či Brenda Jackson 

(USA). Tento koncert se uskuteční v úterý 

4. 7. v 19 hodin. 

Vyvrcholením celé pouti pak bude 

slavnostní poutní mše svatá, kterou bude 

koncelebrovat náš otec arcibiskup Mons. 

Jan Graubner a promluvu bude mít český 

primus – kardinál Miroslav Vlk.  

Koncert i mše svatá bude přenášena 

v přímém přenosu na Českém rozhlase 1 

i na České televizi. Kdo by chtěl ale prožít 

atmosféru této pouti přímo na místě, může 

se přihlásit v sakristii, ovšem co nejdříve. 

* * * * * * * * * * 

MINISTRANTSKÝ TÁBOR 

V RAJNOCHOVICÍCH 

Stále je volných několik míst pro kluky 

na ministrantském turnuse na táboře Archa 

v Rajnochovicíh. Tento tábor se koná 

v termínu 16. – 29. 7. Více informací se 

dozvíte na mailové adrese 

archa.rajnochovice@centrum.cz nebo 

na telefonním čísle 573 391 215. 

U fryštáckých ministrantů, kteří na tomto 

táboře již byli, si můžete ověřit, že to stojí 

opravdu za to! 



2 

Redakce Farníčku 
přeje všem krásné 

prázdniny a dovolené! 
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Historie obce Kašava je úzce spjata s blízkým hradem 

Lukovem. O existenci většího počtu kostelů 

na lukovském panství pocházejí první zmínky z roku 

1446. Věrohodný údaj o kašavském kostele 

se dochoval z roku 1480. Přibližnou dobu vzniku 

kostela napovídá patrocinium sv. Kateřiny, jejímž 

velkým ctitelem byl Karel IV. 

Kostel v Kašavě, původně dřevěný, tak mohl být 

postaven ještě 100 let před první písemnou zmínkou. 

Současná zděná stavba je v pozdně barokním stylu 

a pochází z let 1740 až 1745. 

O její vybudování se zasloužil Jan Bedřich hrabě 

ze Seilernů. 

Podle pověsti začali lidé kostel stavět nejdříve na kopci Vinohrádku, kde 

se v současnosti nachází jezírko. Údajně se jim při tom zjevila Panna Maria a řekla 

jim, aby pro stavbu vybrali místo přímo ve vesnici. Když její rady nedbali, propadla 

se země a půdorys vznikajícího kostela zalila voda. Teprve pak se stavebníci 

rozhodli vybudovat kostel ve středu Kašavy. 

Slavnostně byl vysvěcen 9. května 1745. Od té doby prošel mnoha úpravami. 

Zásadní změnu doznal interiér kostela v roce 1930. Původní kazetový strop byl 

přestavěn na současný klenutý. 

Ve věži kostela visí tři zvony 

z roku 1972 – Panna Maria, 

Antonín Cyril Stojan a svatá 

Kateřina. Tuto trojici doplňuje 

umíráček, historický zvon, 

o němž odborníci soudí, 

že pochází z roku 1390 

a původně patřil do kaple hradu 

Lukova. 

-pn- 

 

 
 

AAKKCCEE  OO  PPRRÁÁZZDDNNIINNÁÁCCHH  

2. – 9. července 2006 LUŽNICE 

„Ať jsou šlajsny plný vody, ať jsou vlny mohutný, aby naše něžný lodi nedrncaly vo šutry...“ 

Při letošním vodáckém putování nás na svých meandrujících, stojatých i peřejnatých vodách 

ponese Lužnice – kdysi Mekka českých vodáků – pro mnohé stále nejkrásnější česká řeka. 

Čeká nás romantické prostředí lužních lesů, zasněný kraj tisíce rybníků a malebných 

jihočeských vísek. Plavbu zahájíme v Suchdole, splujeme Novou řeku, Nežárku a z Veselí 

se svezeme kousek vlakem. Ze Sezimova Ústí poplujeme hlubokým údolím s rychlými peřeji 

až k vysokému Bechyňskému mostu, kde nás čeká závěrečné překvapení. 

Cena: 1090,-/1350,- Kč, min. věk: 16 let, vede: Pavel Kosmák. 

9. - 15. července 2006 MALÁ FATRA 3 + 3 

3 noci na hřebenu a 3 noci v základním táboře. Nejprve třídenní putovní přechod po hřebenu 

Malé Fatry, pak jednodenní túry ze základního tábora ve Štefanové. 

Cena: 1400,-/1600,- Kč, min. věk: 16 let, vede: František Bezděk. 

16. – 23. července 2006 EXPEDICE „ZZ“ 

„Nechce se Ti nikam jet? To je škoda. A co třeba akce Zet? Upeč třeba chleba, postav třeba 

zeď, no viď, že Ti to nedá, tak se přihlas a to hned! 

Markvartický kostel je stále bez střechy, habartický potřebuje oklepat a omítnout, priskský 

zase vykopat odvodnění. Přesto, že se loni spousty práce udělalo, zbylo jí na letošek ještě 

dost. Opět budeme pracovat na opravách zchátralých kostelů českého pohraničí a objevovat 

romantická zákoutí Českého Švýcarska. PS. Snad nám letos počasí dovolí vylézt na nějaký 

vrchol. 

Cena: 100,-/150,- Kč, vede: Pavel Kosmák. 

6. - 12. srpna 2006 STŘEDOVĚK 

„Už trouby zní a boje ryk se znovu nese zemí, 

však králi síly dochází a potomek mu chybí. 

Kdo pozvedne praporec a vojskům zavelí, 

až králi čas se dovrší a zem svou opustí? 

Nuž vzhůru chrabří dvořané, ve vás je naděje, 

kdo předčí všechny odvahou, ten možná uspěje. 

Ať nezdráhá se žádný z vás, své zbraně naostří, 

též dámy šat svůj připraví a dvůr tak rozjasní.“ 

Místo: Země koruny české 

Cena: 1400,- Kč, vede: Kristýna Tomková s družinou. 

13. - 19. srpna 2006 ZÁPADNÍ TATRY – ROHÁČE 

Ze základního tábora (Zuberec) budeme podnikat jednodenní túry do roháčských štítů 

ozdobených řetězy: Baníkov, Sivý vrch, Volovec, Ostrý Roháč, Bystrá. 

Cena: 1950,-/2150,- kč, min. věk: 16 let,  vede František Bezděk. 

3 10 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
V neděli 25. 6. se konal další Farní den. Tentokrát jsme se sešli na farním dvoře 

za velkého vedra, a tak jsme se raději schovali před sluníčkem do stodoly. 

Připraveno bylo občerstvení, maminky přinesly buchty a další mlsy a došlo 

i na opékání špekáčků. Pro děti připravili mladí ze spolča hry a všichni jsme 

se skvěle bavili. Kdo nepřišel, má smůlu… Velké díky všem organizátorům, kteří 

se na přípravě Farního dne podíleli! 

-pn- 

foto František Kočenda 
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HHHIIISSSTTTOOORRRIIIEEE    

Salesiánské středisko mládeže zahájilo svoji činnost v roce 1991, jedná se tedy o poměrně 

mladou komunitu. Jako samostatný subjekt působí od roku 1995 a v roce 2003 

se transformovalo z účelového zařízení církve na obecně prospěšnou společnost (pro zájemce 

obchodní rejstřík oddíl O, vložka 296). K středisku přiléhá také moderní kostel sv. Terezičky, 

který byl dostavěn v roce 2000 a značnou mírou se o to zasloužil nám dobře známý otec Emil 

Matušů, který zde také nějakou dobu působil. 

CCCOOO   SSSEEE   ZZZDDDEEE   DDDĚĚĚJJJEEE    

Středisko má široký záběr činností, aktivit 

a samozřejmě také velice dobré zázemí, které 

mu umožňuje působit na mnoho mladých 

z celého našeho hlavního města. 

 volná oratoř – od pondělí do pátku zde 

v odpoledních hodinách může každý 

využít  pestré  nabídky,  zahrnující  krásné  

hřiště s umělým povrchem, hokejbalové hřiště, hřiště na skate, hernu (ping-pong, 

kulečník…), dětské hřiště. 

 horolezecká stěna a posilovna – sedmimetrová stěna s několika profily, možnost 

zapůjčení vybavení, „horokroužky“ pod vedením instruktorů, cvičení s činkami 

a posilovacími přístroji, místnost i pro dámy… 

 klub Vrtule – nízkoprahový klub pro mládež. Vstup pro všechny bez rozdílu rasy, věku, 

vyznání. Klub funguje od úterý do pátku, kdy zde bývají jednorázové akce (koncerty, 

projekce, turnaje…). Vrtule nabízí prostředí bez kouře a alkoholu, samozřejmě 

i s občerstvením. Více na vrtule.sdb.cz/. 

 kroužky – sportovní, umělecké, dramatické a další… 

 prázdninové chaloupky – pokračování v tradici tzv. „chaloupek“, která má počátky 

v době komunismu. 

 další prázdninové i víkendové akce – sportovní turnaje, výlety, poznávací akce… 

 salesiánské divadlo – i několik představení týdně. 

 možnost ubytování pro rodiny s dětmi. 

CCCOOO   JJJSSSOOOUUU   ZZZAAAČČČ???   

Středisko je situováno ve spádové oblasti sídlišť Bohnice, Ďáblice, Čimice a částí Kobylisy, 

Trója a Libeň. Nabízí prostředí pro setkávání dětí a mladých lidí, kteří nejsou zapojeni 

do pravidelných zájmových činností a tudíž vzrůstá jejich ohrožení sociálně patologickými 

jevy. Salesiánské středisko mládeže představuje pro děti a mládež z blízkého okolí centrum, 

kde se mohou setkávat, navzájem komunikovat a zapojovat se do spontánních aktivit. 

Základním prvkem je přítomnost sociálně – pedagogických pracovníků střediska. 

Vystřídala se zde řada známých lidí, včetně současného salesiánského provinciála P. 

Františka Blahy. Mimochodem současný ředitel střediska mládeže P. Antonín Nevola 

pochází z (od Fryšták nedalekého) Holešova. Dohromady do zdejší komunity patří 

v současnosti 21 salesiánů a několik spolubratrů bydlí v jiných místech v Praze. Ředitelem 

komunity je momentálně P. Ládys Heryán, známá to „stará páka“… 

Více informací naleznete na internetových stránkách www.sdb.cz/sasmkob. -pop- a -pk- 
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V sobotu 3. 6. 2006 se opět po roce konal  v  kašavské  sportovní  

hale ministrantský turnaj ve florbalu. Na turnaji byly 

vyhlášeny, jak bývá zvykem, tři kategorie. Fryštácká 

farnost byla zastoupena v prvních dvou kategoriich. 

Ve starší kategorii bojoval za Fryšták šestičlenný tým ve složení Adam Bělák, 

Michal Dohnal, Radim Horáček, Tomáš Jasenský, Filip Němec a František Osoha. 

Fryštácký výběr byl ve druhé skupině spolu s Kašavou A a Vizovicemi B. 

K prvnímu zápasu nastoupil Fryšták proti Kašavě A. Po velice slibném začátku 

s množstvím pěkných akcí na obou stranách, které se však nedařilo proměňovat, 

přišel trest pro Fryšták v podobě vyloučení Františka Osohy. Těsně před koncem 

oslabený tým dostal dva  rychlé góly. Zápas skončil prohrou Fryštáku 0:2. 

Druhý – rozhodující zápas byl s Vizovicemi B. Utkání bylo od začátku poměrně 

vyrovnané. Fryšták se dostal do vedení po gólu Filipa Němce, jenže  soupeř dokázal 

v druhém poločase vyrovnat. Tento stav trval jen chvíli, po pěkné akci se prosadil 

Adam Bělák a Fryšták tímto gólem zvítězil 2:1 a postoupil do zápasu o třetí místo 

s Bratřejovem. 

K tomuto zápasu nastoupil Fryšták ve stejném složení jako ve druhém zápase, a to 

v tomto rozestavení: útok Filip Němec a Adam Bělák, obrana Tomáš Jasenský a 

Michal Dohnal, brankář Radim Horáček a střídající obránce František Osoha. 

Utkání mělo dynamický náboj s množstvím šancí. Po jedné akci se dostal Fryšták 

do vedení gólem Filipa Němce, ale Bratřejov se nevzdával. V druhé části dokázal 

vyrovnat a posunout tak zápas do penaltového rozstřelu. V nájezdech měli na vrch 

oba brankáři až do čtvrté série. Najíždějící hráč Bratřejova se prosadil, když 

skóroval pod padajícím brankářem. Fryšták musel  proměnit  následující  nájezd,  to  

se však nepodařilo, a tak podlehl 

v boji o třetí místo Bratřejovu 1:2  

a obsadil  čtvrté místo. 

Turnaj nakonec celkově vyhráli  

hráči Vizovic “A”, kteří porazili 

ve finále Vizovice “B” 1:0. 

-RH- 

 

Na památku exilového starosty Junáka se scházejí skauti ze Svazu skautů a skautek ČR, 

při akci zvané „Lobinův závod“. 

Je to závod „o přežití“. Závodní družina musí přežít na tábořišti, které si vyhledá podle 

zadání, 24 hodin. To znamená včetně vaření a noclehu! Přitom plní náročné disciplíny jako 

uzlování, šifrování, musí prokázat znalosti rostlin, historie, zdravovědy, ale při závodě udělá 

i něco pro přírodu tím, že vyčistí úsek lesa, potoka nebo studánku. Po celou dobu 

ji kontroluje dospělý rozhodčí, který hodnotí zvládnutí disciplín a nekompromisně boduje vše 

od správného postavení ohniště  až po postup při vaření, například bramborového guláše. 

O víkendu 9. – 11. června se tento závod konal v našich krásných Hostýnských horách 

v okolí chaty Elišky. Sešli se tu skauti a skautky z celé republiky. Z pátku na sobotu ještě 

přespali na základně, ale od soboty ráno až do časných ranních hodin v neděli byli v terénu. 

Unavené hlídky se trousily z lesa k chatě, kde je čekala teplá snídaně. Po ní byla přímo 

v areálu mše svatá, kterou sloužil P. Jan Komárek, za účasti téměř všech závodících 

i činovníků. Po ní proběhlo vyhlášení výsledků, předání odměn a pak už rychlé odjezdy 

domů. 

A jak dopadli fryštáčtí? Protože se poctivě připravovali a štěstí přece přeje připraveným, 

obsadila   mladší  děvčata  3.  místo,  ve  stejné  kategorii  kluci  skončili  druzí  a  v  nejstarší  

kategorii naši kluci zvítězili!!! 

Děkujeme všem účastníkům 

závodu a zvlášť těm, kteří 

na poslední chvíli zachraňovali 

účast našich hlídek na závodě. 

Pepovi, Pavlovi a Evě, kteří 

obětavě a poctivě fungovali jako 

rozhodčí a všem starším, kteří jen 

za klasickou pochvalu doma před 

zrcadlem dokázali tuto akci 

zorganizovat. 

Adam Bělák 
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Asi všichni znáte (nebo jste o něm už alespoň slyšeli) salesiánské středisko mládeže v našem 

hlavním městě, konkrétněji Praze 8 – Kobylisích. Ve třetím díle Vám rámcově přiblížíme 

činnost této dnes již obecně prospěšné společnosti (se zápisem v obchodním rejstříku). 
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a tabule, chyběla okna a elektrické osvětlení bylo pouze ve sborovně.) 

Děti na Bali chodí do školy jenom 6 let a potom pokračují buď na střední škole 

a dál na universitě nebo pracují a pomáhají svým rodičům. 

Po cestě zpátky do Jimbaranu 

míjíme rýžové terasy, na kterých 

pracují většinou ženy. Zajímavé je, 

že každé rýžové pole má svůj 

vlastní „templ“ – jakýsi sloup 

(u nás bychom řekli křížek nebo 

Boží muka), ve kterém jsou obětní 

misky pro boha právě tohoto 

políčka. Na některých terasách 

se rýže teprve sází, jinde už se zase 

sklízí. Před mnoha domy leží na 

zemi igelitové plachty, na kterých 

se suší rýže – u nás bychom řekli 

„natural“ – žluté barvy. 

Kolem cesty také rostou zvláštní balijské banány, které jsou na rozdíl od těch, 

co jsou k dostání u nás, velmi maličké – asi jen 10 cm dlouhé. Roste tady také káva 

nebo kokosové ořechy, které dokáží zdejší obyvatelé zpracovat do mnoha podob. 

Bali, to je také spousta motorek těch nejrůznějších značek – není vzácností potkat 

na silnici třeba i pětičlennou rodinku na cestě do města – tatínek má před sebou 

jedno nebo dvě děti a další je mezi ním a maminkou, která sedí na zadním sedadle. 

Benzín tady stojí asi 12 korun, ale při kupní síle zdejších obyvatel je to i tak pro 

mnoho lidí nad jejich možnosti… 

pokračování příště -pn- 
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Bali je jedním z 14 tisíc indonéských 

ostrovů a přímo sousedí s  ostrovem 

Jávou, na kterém leží také indonéské 

hlavní město devítimilionová 

Jakarta. Cesta sem není jednoduchá 

– nejprve vás čeká dvanáctihodinový 

let bez mezipřistání z Frankfurtu nad 

Mohanem až do malajského Kuala 

Lumpuru (asi 10 500 km). Potom 

absolvujete letadlem další let dlouhý 

více jak 2 000 km (3,5 hodiny) 

do hlavního města Bali – Denpasaru. 

Ostrov je dlouhý asi 200 a široký 150 km a najdete na něm jak pobřežní roviny, tak 

i vysoké hory a dokonce sopky. Nejvyšší horou je Mt. Agung 3.142 metrů vysoká 

sopka, která naposledy vybuchla šedesátých letech minulého století. 

Kromě mnoha malých vesniček je na ostrově i několik větších měst – metropole 

Denpasar, Negara, Singaraya, Tabanan, Sanur, Ubud, Kuta nebo Jimbaran. 

Samotná Indonésie leží na rovníku a 

má tropické podnebí - neexistuje tu 

podzim nebo zima, ale období sucha 

a období dešťů. Od června do září 

tady panuje poměrně suché počasí, 

od prosince do března naopak stále 

prší. 

Většina turistů se však pohybuje jen 

po hotelích na pobřeží a do 

vnitrozemí se moc nepodívají 

a pokud ano, tak jen na turisticky 

atraktivní       místa.     Proto      bylo  

zajímavé poznat proslulý ostrov  bohů i z té druhé stránky. 

Naši průvodci nám zajistili také malou exkurzi do balijské školy v Tabananu. Tam 

na nás čekalo na 200 dětí v červenobílých stejnokrojích, které při našem příjezdu 

dlouho zpívaly tradiční balijské písničky. Každé dítě pak dostalo malý dárek – 

krásný červený školní batoh, který pěkně ladil s jejich stejnokroji a čepicemi. 

Radost měli také učitelé a vedení, protože návdavkem dostali také materiál 

na opravu školy. 

(Podmínky např. na sociálních zařízeních byly hrozné – pouze udusaná podlaha 

a v zemi díra a o moc lepší to nebylo ani v samotných třídách – několik lavic 

aaaaaaaa 
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V sobotu 3. 6. 2006 se opět po roce konal  v  kašavské  sportovní  

hale ministrantský turnaj ve florbalu. Na turnaji byly 

vyhlášeny, jak bývá zvykem, tři kategorie. Fryštácká 

farnost byla zastoupena v prvních dvou kategoriich. 

Ve starší kategorii bojoval za Fryšták šestičlenný tým ve složení Adam Bělák, 

Michal Dohnal, Radim Horáček, Tomáš Jasenský, Filip Němec a František Osoha. 

Fryštácký výběr byl ve druhé skupině spolu s Kašavou A a Vizovicemi B. 

K prvnímu zápasu nastoupil Fryšták proti Kašavě A. Po velice slibném začátku 

s množstvím pěkných akcí na obou stranách, které se však nedařilo proměňovat, 

přišel trest pro Fryšták v podobě vyloučení Františka Osohy. Těsně před koncem 

oslabený tým dostal dva  rychlé góly. Zápas skončil prohrou Fryštáku 0:2. 

Druhý – rozhodující zápas byl s Vizovicemi B. Utkání bylo od začátku poměrně 

vyrovnané. Fryšták se dostal do vedení po gólu Filipa Němce, jenže  soupeř dokázal 

v druhém poločase vyrovnat. Tento stav trval jen chvíli, po pěkné akci se prosadil 

Adam Bělák a Fryšták tímto gólem zvítězil 2:1 a postoupil do zápasu o třetí místo 

s Bratřejovem. 

K tomuto zápasu nastoupil Fryšták ve stejném složení jako ve druhém zápase, a to 

v tomto rozestavení: útok Filip Němec a Adam Bělák, obrana Tomáš Jasenský a 

Michal Dohnal, brankář Radim Horáček a střídající obránce František Osoha. 

Utkání mělo dynamický náboj s množstvím šancí. Po jedné akci se dostal Fryšták 

do vedení gólem Filipa Němce, ale Bratřejov se nevzdával. V druhé části dokázal 

vyrovnat a posunout tak zápas do penaltového rozstřelu. V nájezdech měli na vrch 

oba brankáři až do čtvrté série. Najíždějící hráč Bratřejova se prosadil, když 

skóroval pod padajícím brankářem. Fryšták musel  proměnit  následující  nájezd,  to  

se však nepodařilo, a tak podlehl 

v boji o třetí místo Bratřejovu 1:2  
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Asi všichni znáte (nebo jste o něm už alespoň slyšeli) salesiánské středisko mládeže v našem 

hlavním městě, konkrétněji Praze 8 – Kobylisích. Ve třetím díle Vám rámcově přiblížíme 

činnost této dnes již obecně prospěšné společnosti (se zápisem v obchodním rejstříku). 
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V neděli 25. 6. se konal další Farní den. Tentokrát jsme se sešli na farním dvoře 

za velkého vedra, a tak jsme se raději schovali před sluníčkem do stodoly. 

Připraveno bylo občerstvení, maminky přinesly buchty a další mlsy a došlo 

i na opékání špekáčků. Pro děti připravili mladí ze spolča hry a všichni jsme 

se skvěle bavili. Kdo nepřišel, má smůlu… Velké díky všem organizátorům, kteří 

se na přípravě Farního dne podíleli! 

-pn- 

foto František Kočenda 
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HHHIIISSSTTTOOORRRIIIEEE    

Salesiánské středisko mládeže zahájilo svoji činnost v roce 1991, jedná se tedy o poměrně 

mladou komunitu. Jako samostatný subjekt působí od roku 1995 a v roce 2003 

se transformovalo z účelového zařízení církve na obecně prospěšnou společnost (pro zájemce 

obchodní rejstřík oddíl O, vložka 296). K středisku přiléhá také moderní kostel sv. Terezičky, 

který byl dostavěn v roce 2000 a značnou mírou se o to zasloužil nám dobře známý otec Emil 

Matušů, který zde také nějakou dobu působil. 

CCCOOO   SSSEEE   ZZZDDDEEE   DDDĚĚĚJJJEEE    

Středisko má široký záběr činností, aktivit 

a samozřejmě také velice dobré zázemí, které 

mu umožňuje působit na mnoho mladých 

z celého našeho hlavního města. 

 volná oratoř – od pondělí do pátku zde 

v odpoledních hodinách může každý 

využít  pestré  nabídky,  zahrnující  krásné  

hřiště s umělým povrchem, hokejbalové hřiště, hřiště na skate, hernu (ping-pong, 

kulečník…), dětské hřiště. 

 horolezecká stěna a posilovna – sedmimetrová stěna s několika profily, možnost 

zapůjčení vybavení, „horokroužky“ pod vedením instruktorů, cvičení s činkami 

a posilovacími přístroji, místnost i pro dámy… 

 klub Vrtule – nízkoprahový klub pro mládež. Vstup pro všechny bez rozdílu rasy, věku, 

vyznání. Klub funguje od úterý do pátku, kdy zde bývají jednorázové akce (koncerty, 

projekce, turnaje…). Vrtule nabízí prostředí bez kouře a alkoholu, samozřejmě 

i s občerstvením. Více na vrtule.sdb.cz/. 

 kroužky – sportovní, umělecké, dramatické a další… 

 prázdninové chaloupky – pokračování v tradici tzv. „chaloupek“, která má počátky 

v době komunismu. 

 další prázdninové i víkendové akce – sportovní turnaje, výlety, poznávací akce… 

 salesiánské divadlo – i několik představení týdně. 

 možnost ubytování pro rodiny s dětmi. 

CCCOOO   JJJSSSOOOUUU   ZZZAAAČČČ???   

Středisko je situováno ve spádové oblasti sídlišť Bohnice, Ďáblice, Čimice a částí Kobylisy, 

Trója a Libeň. Nabízí prostředí pro setkávání dětí a mladých lidí, kteří nejsou zapojeni 

do pravidelných zájmových činností a tudíž vzrůstá jejich ohrožení sociálně patologickými 

jevy. Salesiánské středisko mládeže představuje pro děti a mládež z blízkého okolí centrum, 

kde se mohou setkávat, navzájem komunikovat a zapojovat se do spontánních aktivit. 

Základním prvkem je přítomnost sociálně – pedagogických pracovníků střediska. 

Vystřídala se zde řada známých lidí, včetně současného salesiánského provinciála P. 

Františka Blahy. Mimochodem současný ředitel střediska mládeže P. Antonín Nevola 

pochází z (od Fryšták nedalekého) Holešova. Dohromady do zdejší komunity patří 

v současnosti 21 salesiánů a několik spolubratrů bydlí v jiných místech v Praze. Ředitelem 

komunity je momentálně P. Ládys Heryán, známá to „stará páka“… 

Více informací naleznete na internetových stránkách www.sdb.cz/sasmkob. -pop- a -pk- 
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Historie obce Kašava je úzce spjata s blízkým hradem 

Lukovem. O existenci většího počtu kostelů 

na lukovském panství pocházejí první zmínky z roku 

1446. Věrohodný údaj o kašavském kostele 

se dochoval z roku 1480. Přibližnou dobu vzniku 

kostela napovídá patrocinium sv. Kateřiny, jejímž 

velkým ctitelem byl Karel IV. 

Kostel v Kašavě, původně dřevěný, tak mohl být 

postaven ještě 100 let před první písemnou zmínkou. 

Současná zděná stavba je v pozdně barokním stylu 

a pochází z let 1740 až 1745. 

O její vybudování se zasloužil Jan Bedřich hrabě 

ze Seilernů. 

Podle pověsti začali lidé kostel stavět nejdříve na kopci Vinohrádku, kde 

se v současnosti nachází jezírko. Údajně se jim při tom zjevila Panna Maria a řekla 

jim, aby pro stavbu vybrali místo přímo ve vesnici. Když její rady nedbali, propadla 

se země a půdorys vznikajícího kostela zalila voda. Teprve pak se stavebníci 

rozhodli vybudovat kostel ve středu Kašavy. 

Slavnostně byl vysvěcen 9. května 1745. Od té doby prošel mnoha úpravami. 

Zásadní změnu doznal interiér kostela v roce 1930. Původní kazetový strop byl 

přestavěn na současný klenutý. 

Ve věži kostela visí tři zvony 

z roku 1972 – Panna Maria, 

Antonín Cyril Stojan a svatá 

Kateřina. Tuto trojici doplňuje 

umíráček, historický zvon, 

o němž odborníci soudí, 

že pochází z roku 1390 

a původně patřil do kaple hradu 

Lukova. 

-pn- 

 

 
 

AAKKCCEE  OO  PPRRÁÁZZDDNNIINNÁÁCCHH  

2. – 9. července 2006 LUŽNICE 

„Ať jsou šlajsny plný vody, ať jsou vlny mohutný, aby naše něžný lodi nedrncaly vo šutry...“ 

Při letošním vodáckém putování nás na svých meandrujících, stojatých i peřejnatých vodách 

ponese Lužnice – kdysi Mekka českých vodáků – pro mnohé stále nejkrásnější česká řeka. 

Čeká nás romantické prostředí lužních lesů, zasněný kraj tisíce rybníků a malebných 

jihočeských vísek. Plavbu zahájíme v Suchdole, splujeme Novou řeku, Nežárku a z Veselí 

se svezeme kousek vlakem. Ze Sezimova Ústí poplujeme hlubokým údolím s rychlými peřeji 

až k vysokému Bechyňskému mostu, kde nás čeká závěrečné překvapení. 

Cena: 1090,-/1350,- Kč, min. věk: 16 let, vede: Pavel Kosmák. 

9. - 15. července 2006 MALÁ FATRA 3 + 3 

3 noci na hřebenu a 3 noci v základním táboře. Nejprve třídenní putovní přechod po hřebenu 

Malé Fatry, pak jednodenní túry ze základního tábora ve Štefanové. 

Cena: 1400,-/1600,- Kč, min. věk: 16 let, vede: František Bezděk. 

16. – 23. července 2006 EXPEDICE „ZZ“ 

„Nechce se Ti nikam jet? To je škoda. A co třeba akce Zet? Upeč třeba chleba, postav třeba 

zeď, no viď, že Ti to nedá, tak se přihlas a to hned! 

Markvartický kostel je stále bez střechy, habartický potřebuje oklepat a omítnout, priskský 

zase vykopat odvodnění. Přesto, že se loni spousty práce udělalo, zbylo jí na letošek ještě 

dost. Opět budeme pracovat na opravách zchátralých kostelů českého pohraničí a objevovat 

romantická zákoutí Českého Švýcarska. PS. Snad nám letos počasí dovolí vylézt na nějaký 

vrchol. 

Cena: 100,-/150,- Kč, vede: Pavel Kosmák. 

6. - 12. srpna 2006 STŘEDOVĚK 

„Už trouby zní a boje ryk se znovu nese zemí, 

však králi síly dochází a potomek mu chybí. 

Kdo pozvedne praporec a vojskům zavelí, 

až králi čas se dovrší a zem svou opustí? 

Nuž vzhůru chrabří dvořané, ve vás je naděje, 

kdo předčí všechny odvahou, ten možná uspěje. 

Ať nezdráhá se žádný z vás, své zbraně naostří, 

též dámy šat svůj připraví a dvůr tak rozjasní.“ 

Místo: Země koruny české 

Cena: 1400,- Kč, vede: Kristýna Tomková s družinou. 

13. - 19. srpna 2006 ZÁPADNÍ TATRY – ROHÁČE 

Ze základního tábora (Zuberec) budeme podnikat jednodenní túry do roháčských štítů 

ozdobených řetězy: Baníkov, Sivý vrch, Volovec, Ostrý Roháč, Bystrá. 

Cena: 1950,-/2150,- kč, min. věk: 16 let,  vede František Bezděk. 
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2. 7. 13. neděle v mezidobí 

3. 7. Svátek sv. Tomáše, apoštola 

5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

9. 7. 14. neděle v mezidobí 

11. 7. Svátek sv. Benedikta 

16. 7. 15. neděle v mezidobí 

22. 7. Památka sv. Marie Magdalény 

23. 7. 16. neděle v mezidobí 

25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola 

26. 7. Památka sv. Jáchyma a Anny 

29. 7. Památka sv. Marty 

30. 7. 17. neděle v mezidobí 

31. 7. Památka sv. Ignáce z Loyoly 

1. 8. Památka sv. Alfonsa z Liguori 

4. 8. Památka sv. Jana Vienneye 

6. 8. Svátek Proměnění Páně 

8. 8. Památka sv. Dominika 

10. 8. Svátek sv. Vavřince 

11. 8. Památka sv. Kláry 

13. 8. 19. neděle v mezidobí 

14. 8. Památka sv. Maxmiliána Marie 

Kolbeho 

15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny 

Marie 

20. 8. 20. neděle v mezidobí 

21. 8. Památka sv. Pia X. 

22. 8. Památka Panny Marie Královny 

24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

27. 8. 21. neděle v mezidobí 

28. 8. Památka sv. Augustina 

29. 8. Umučení sv. Jana Křtitele 

3. 9. 22. neděle v mezidobí 

 
 

 

ODPOČÍVAT? PROČ? JAK? 

NE KAŽDÝ SI ODPOČINEK DOVOLÍ… 

NE KAŽDÝ SI ODPOČINEK UŽÍVÁ… 

NE KAŽDÝ ODPOČÍVAT UMÍ… 

Máme vůbec nějaký volný čas? Je to důležitá otázka. Pokud totiž volný čas 

nemáme, je další uvažování celkem zbytečné. Někteří lidé mají tolik práce, že volný 

čas vůbec nemají. Někdy je to vlivem životních okolností. Často si to však v životě 

zařídili tak, aby volný čas neměli. 

Proč se někteří lidé volnému času vyhýbají? Důvody pro to mohou být různé: 

někteří lidé si myslí, že volný čas je něco špatného, až hříšného, a že bychom celý 

čas života měli věnovat druhým nebo nějaké činnosti. Jiní (a mnohdy jsou to ti 

stejní) nepřestávají s prací proto, aby si nepřipadali neužiteční, bezcenní. Často tak 

utíkají před svými problémy, pocity a životními otázkami. 

Jsme nahraditelní? V člověku, který pracuje, narůstá pocit důležitosti a 

nenahraditelnosti. Když pak někdy práci vykonávat nemůže, ukáže se často, že se 

bez něj mnohé obejde a že se svět nezhroutí… To pak může vést k rekapitulaci, zda 

věci nelze dělat i trošku jinak. Jsou to otázky mnohdy nepříjemné, mohou ale vést 

k podstatě toho, v čem spočívá naše skutečná důležitost a hodnota. 

Věřící člověk nechodí prostě světem, ale chodí Božím světem, světem, který byl 

Bohem stvořen a který odráží jeho přítomnost, světem, kde Bůh bydlí. Věřící může 

ve víře – svým způsobem a podle svých schopností a temperamentu – potkat nebo 

zakusit osobu Boha v každodenním životě, neboť jinak by to byl postupný konec 

života a vztahu víry. 

Nebezpečná je pro nás povrchnost. Můžeme se dívat na řadu stromů a vidět jen 

dřevo na topení. Můžeme se dívat na stránku krásné poezie a vidět jen slova. 

Nejhlubší a konečnou rovinou veškeré existence je Bůh sám, protože všechna 

skutečnost je účastí na jeho existenci a kráse. Proto je pro věřícího veškerá 

skutečnost posvátná; je viditelným znamením moci a přítomnosti Boží. 

Největší překážkou víry je nepozornost. Bůh pracuje, mluví, uzdravuje, vše kolem 

nás obnovuje, ale my jsme slepí. Je třeba, abychom se modlili se slepým žebrákem 

z evangelia, který seděl za městskou branou a volal: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj 

se nade mnou! Pane, ať vidím!“ (srov. Mk 10, 46-52) 

Abychom viděli Boží krásu v přírodě, v lidech i v sobě, Vám přeje pro letní měsíce 

otec Mirek 

 

VELEHRAD 2006 

Na Velehradě se uskuteční tradiční 

Cyrilometodějská pouť. Program začíná již 

v pondělí 3. 7. odpoledne a jeho součástí 

bude tzv. „večer lidí dobré vůle“, což je 

koncert, na kterém vystoupí mimo jiné Jiří 

Pavlica s Hradišťanem, Marta Kubišová, 

Petr Bende, Petr Kolář či Brenda Jackson 

(USA). Tento koncert se uskuteční v úterý 

4. 7. v 19 hodin. 

Vyvrcholením celé pouti pak bude 

slavnostní poutní mše svatá, kterou bude 

koncelebrovat náš otec arcibiskup Mons. 

Jan Graubner a promluvu bude mít český 

primus – kardinál Miroslav Vlk.  

Koncert i mše svatá bude přenášena 

v přímém přenosu na Českém rozhlase 1 

i na České televizi. Kdo by chtěl ale prožít 

atmosféru této pouti přímo na místě, může 

se přihlásit v sakristii, ovšem co nejdříve. 

* * * * * * * * * * 

MINISTRANTSKÝ TÁBOR 

V RAJNOCHOVICÍCH 

Stále je volných několik míst pro kluky 

na ministrantském turnuse na táboře Archa 

v Rajnochovicíh. Tento tábor se koná 

v termínu 16. – 29. 7. Více informací se 

dozvíte na mailové adrese 

archa.rajnochovice@centrum.cz nebo 

na telefonním čísle 573 391 215. 

U fryštáckých ministrantů, kteří na tomto 

táboře již byli, si můžete ověřit, že to stojí 

opravdu za to! 



2 

Redakce Farníčku 
přeje všem krásné 

prázdniny a dovolené! 
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Vodorovně: A. šachový výraz, filipínská sopka, olemování, B. I. díl tajenky, C. část nohy, 

městská budova, bodná zbraň, D. mužské jméno, středová čára, jméno spisovatele Pavla, 

dvojice, E. poplach, město na Slovensku, F. starší sportovní zkratka, jedno z pražských 

divadel, latinsky „umění“, G. jinde, ženský hlas, úder rohy, značka německých aut, H. II. 

část tajenky, I. korýš, větná spojka, rusky „jak“, bývalé obchodní domy, rival. 

Svisle: 1. město v Kongu, patro ve stodole, 2. slovensky „velbloud“, ženské jméno, 

3. citoslovce k utišení, rumunská řeka, český spisovatel, 4. pražská SPZ, anglicky „dub“, 

první žena, 5. domácí zvíře, žencova pomůcka, norský spisovatel, 6. SPZ Náchoda, česká 

řeka, 7. SPZ Prahy, malý ret, 8. anglicky „pero“, náš básník (Jan), 9. savci, ústí řeky, 

10. otázka sázkařů, estonské město známé z historie, 11. je možno, ukazovací zájmeno, černý 

pták, 12. hovězinová useň, srbské město, domácí jméno Oldřicha, 13. čínské mužské jméno, 

německy určitý člen, přítel člověka, 14. bulharské noviny, suchá tráva, 15. krétské pohoří, 
medikament. 

Nápověda: ars, dak, ada, pen. Tajenka z minula: Růže královna květin. 

připravil František Záloha 

POZOR! Tato křížovka bude soutěžní – ze správných odpovědí vhozených v červenci 

do schránky vzadu v kostele bude po prázdninách vylosován jeden výherce knihy. 
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Jeden za všechny, všichni za jednoho… Aneb tři mušketýři na farním dnu. 
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