
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KŘÍŽOVKA NA LISTOPAD 

 
Vodorovně: A. zřícenina, oproštěno – B. I. díl tajenky – C. nalévat, zkr. 
letecké spol. Etiopie, kovbojská lana, latinsky „moje“, ruský zápor – D. 
chlapecké jméno, ženský hlas, cizí mužské jméno, starší obuvnické lepidlo, 
pobídka – E. vojenský pozdrav, domácí ohniště, Němec, rosol – F. obloha, cizí 
muž. Jméno, súdánské město, přístavní hráz – G. část čtverylky, vrata, vybírat, 
SPZ okresu Písek – H. II. díl tajenky – I. řeka v Rusku, přesně, jméno herce 
Trojana 
Svisle: 1. bál, aneb – 2. učebna, alkyl od etanu – 3. část úst, označení vagonů 
Albánie, ozvěna – 4. části vozů, německé město, bitva – 5. email, německy 
„paže“ – 6. člen indoevropského kmene, nádhera – 7. SPZ Prahy, slovensky 
„pražádný“ 8. – moravský skladatel církevní hudby, druh poživatiny –  
9. zvyklost, vymřelý kočovník – 10. citoslovce pohrdání, chamtivá – 11. nemoc 
z nachlazení, ochucovat solí – 12. název písmene řecké abecedy, sportovní 
předpověď – 13. stovky, číslovka, jeden plus dva – 14. značka nábytku, 
filipínská sopka, parkový pták – 15. zušlechtěná železa, fialová barva –  
16. opuchlina, rusky „jedna“                            
                                                                                          Připravil František Záloha 
Nápověda: Eal, Aue, Apo, Oloj 
Tajenka z minulého čísla – kdo honí štěstí sám je štván. 
 
  F A R N Í Č E K – zpravodaj farnosti sv. Mikuláše ve Fryštáku 
  Vychází 1x měsíčně, určeno pro vnitřní potřebu, neprodejné 

  Redakce si vyhrazuje právo na úpravu vašich 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 do 20. dne měsíce          Vyšlo 28. 10. 2006 v nákladu 250 ks. 
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 Z  O B S A H U 
 Abrahámoviny otce Mirka    
 Akce v DISU 
 Děkanátní setkání Zlín           
 Dušičky 
 Jednání ekonomické rady 
 Kalendárium listopad 
 Novinky z Kazanlaku  
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D U C H O V N Í   S L O V O  - MALÍ A VELCÍ SVĚTCI 

Na našich hřbitovech odpočívají ostatky 

mnoha malých světců. Od velkých světců se 

můžeme mnohému naučit a jsme jim za to 

vděčni. Každý z nás ale musí uznat, že rozdíl 

mezi nimi a námi je poměrně velký.  

Jejich zářivý příklad s sebou občas nese riziko:  

místo, aby nás podněcoval, nutí nás k pochybám, zda má vůbec smysl 

pokoušet se je následovat. Proto je velmi blahodárné obrátit občas zrak 

k početnému zástupu neviditelných, anonymních světců. Jsou to obyčejní 

lidé, kteří se nechovali vždycky příkladně. Neřídili se za všech okolností 

vnuknutími Ducha Svatého. Měli své chyby a to i velmi zřejmé, ale neřekli 

Bohu konečné: „Ne“. Teď stojí spolu s velkými světci, díky nekonečné Boží 

slitovnosti, před trůnem Božím. Vědí, stejně jako my, že jim cestu do nebe 

neotevřely jejich velké skutky nebo výkony. V radosti spolu s námi poznávají, 

že Bůh sám je zachránil. Tito „drobní“ světci na ty „velké“ nežárlí a „velcí“ na 

„malé“ neshlíží s pohrdáním. Všichni, kdo stojí před Bohem jsou plnohodnotní 

ve svatosti, podle toho, jak On pro každého určil. Vidíme-li, že před tvář Boha 

nepřicházíme kvůli svým hrdinským činům, ale v důsledku nekonečné Boží 

lásky, před níž nakonec kapitulujeme, dodává nám to útěchu a odvahu 

milovat Boha a bližní ještě víc. Na našich hřbitovech, kde odpočívají naši 

rodiče a prarodiče, jsou ostatky mnoha „malých“ světců a světic. Rád bych se 

jednou spolu s Vámi k nim připojil.          Otec Mirek 

NÁBOŽENSTVÍ DEN ČAS MÍSTO 

1.třída PONDĚLÍ 11:00 – 12:00 ŠKOLA 

2.třída PONDĚLÍ 12:00 – 13:00 ŠKOLA 

3.třída ÚTERÝ 12:10 – 12:55 ŠKOLA 

4.třída STŘEDA 12:10 – 12:55 ŠKOLA 

5.třída PÁTEK 11:20 – 12:05     FARA 

6.třída PONDĚLÍ 13:30 – 14:15     FARA 

7+8+9.třída STŘEDA 13:30 – 14:15     FARA 
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K A L E N D Á R I U M  L I S T O P A D 
  1.11. Slavnost Všech svatých 
  2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Dušičky 
  5.11. 31. neděle v mezidobí 
  9.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
10.11. Památka svatého Lva Velikého 
12.11. 32. neděle v mezidobí  
13.11. Památka svaté Anežky České 
17.11. Památka svaté Alžběty Uherské 
19.11. 33. neděle v mezidobí 
22.11. Památka svaté Cecílie  
26.11. Slavnost Ježíše Krista Krále 
30.11. Svátek svatého Ondřeje 
  A K C E   DIS 

Termín: 3. - 5. listopadu 2006 
Chodíme spolu 
“Láska nespočívá v tom, že se díváme jeden na druhého,  
ale v tom, že se díváme jedním směrem.“ – Exupéry  
Během čtyř víkendů se snažíme proniknout k tomu,  

co to obnáší, když se život táhne ve dvou.  
Příprava nikoli na den svatební, ale především na dny následující. 
Vede: František Bezděk a manželé Osohovi   
Cena: 400,-/500,-Kč za každé setkání 
Termín: 16. - 19. listopadu 2006 
Poutní vandr 
Pouť znamená odejít. Odejít, na chvíli se vzdát se majetku, rodiny, přátel, 
opustit domov a vydat se na cestu. Odejít, znamená přijmout lidský úděl.  
Pouť je podobenstvím života - poutník kráčí a na ničem neulpívá.  
Míjí dobré i zlé, prožívá okamžiky štěstí i smutku a cestu nezná, tak jako 
nezná svou budoucnost. 
Vede: Pavel Kosmák 
Cena: 100,-/150,-Kč (jídlo a poutnickou hůl sebou) 

Více informací najdete na webových stránkách DISu – www.disfrystak.cz 
 
  K L U B  M A M I N E K  F R Y Š T Á K – L I S T O P A D   2006 
7.11.2006 - Jak jsem objevila Ameriku - povídání  Katky Končákové o její 
cestě do Ameriky  
21.11.2006 - Seznámení s léčivou kosmetikou JUST paní Šestáková 
z čajovny (možnost nákupu výrobků) 
28.11.2006 - Výroba adventních věnců, s sebou korpusy na věnce, větvičky 
jehličnanů, svíce, stuhy a dekorační doplňky 
Setkání se uskuteční na faře v době od 9 do 11 hodin. 
9.11.2006  - MIMOŘÁDNÁ AKCE 
Malování na hedvábí, v 16 hodin na faře, vše potřebné  
bude zajištěno (vhodný vánoční dárek). 
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Z JEDNÁNÍ EKONOMICKÉ RADY 
 
Ekonomická rada se na svém jednání 10.10. 2006: 
 

 dohodla na pravidelných dvouměsíčních schůzkách 
 odmítla nájemní smlouvu se společností Digilogy o 

pronájmu internetového bodu (věž kostela ) za roční sumu 
5. 000,- korun 

 navrhla finanční sbírky na opravy kostela, které se budou 
konat 1x měsíčně (mimo pravidelné nedělní sbírky) 

 navrhla oznamovat ve čtvrtletním intervalu výtěžky 
pravidelných finančních sbírek 

 schválila dokončení opravy varhan do konce roku 2006 
 navrhla připravit další nutné opravy  

- okapů na kostele 
- nátěrů oken 
- farní zdi (pod skautskou klubovnou) 
- střechy farní stodoly 
- brány do farního dvora 
- zbourání kůlny ve farním dvoře 

 navrhla pokračovat v přípravě projektu vybudování parku 
na jižní straně kostela 
včetně ( realizace podle možností města, které akci navrhne 
do rozpočtu 2007) 

 navrhla jednat o možnosti v této lokalitě postavit sochu P. I. 
Stuchlého 

 navrhla řešit způsoby vytápění kostela v zimním období. 
Ing. Košák prověří možnosti využití infrazářičů v prvních 
lavicích ( jde hlavě o vyhřátí lavic v průběhu mše svaté ve 
všední dny, kdy je v kostele málo lidí – cca 10 – 15 ) 

 doporučila připravit vánoční akci Živý Betlém (25.12.) na 
fryštáckém náměstí 

 
 

Rada jednala ve složení P. Miroslav Dibelka, ing. Jan Košák, 
Mgr. Pavel Nášel,  ing. František Kočenda (omluven) 

              - pn - 
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ABRAHÁMOVINY OTCE MIRKA 
Poslední zářijovou neděli se v Disu slavily 50. narozeniny našeho otce 
Mirka Dibelky. 
Bylo veselo a gratulantů přišlo hodně – včetně bývalých farníků 
z míst, kde otec Mirek působil (Loukova, Újezda). 
V průběhu odpoledne zahrála kapela Mirečkovy sekeráše  
( podle jména mají s našim oslavencem asi něco společného ) a mladí 
ze Spolča připravili televizní reportáž o životě „Míry“. 
Popřát přišel nejenom děkan František Sedláček a fryštácký starosta 
Lubomír Doležel, ale i starozákonní Abrahám, který jubilantovi předal 
své atributy a hlavně bylo hodně veselo. 
Nesmím zapomenout ani na bohaté občerstvení, které připravily 
kuchařky z Disu – tak za našeho oslavence díky všem. 

Několika fotografiemi se ke zdařilé akci vracíme… 
TAK JEŠTĚ JEDNOU 50 HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ A BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ 

         - pn – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KřeMÍREK a fajkou                                       Mirečkovy sekeráše 
     
 
 
KřeMÍREK a fajkou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KřeMÍREK a fajkou          Cóóó, že to nesfouknu naráz ? 
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DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ FARNOSTÍ VE ZLÍNĚ - SPOLEČNĚ NA CESTĚ 

( z projevu olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera ) 
 

Drazí bratři a  sestry, členové farních rad a  všichni 
moji spolupracovníci, drazí ministranti, zpěváci a  
hudebníci! 
Během Roku farnosti jsme se dvakrát setkali po 
děkanátech. Sdělil jsem vám své představy o farnosti a  
o  vašem poslání. Vy jste pak sdělili své zkušenosti, z  
nichž mnohé byly opravdu krásné, svědčily o životnosti 

farních společenství a staly se příkladem a povzbuzením pro jiné.  
Proto rád využívám této příležitosti, abych vám vyjádřil upřímné 
poděkování za vaši práci pro církevní společenství. 
V  Roku diecéze jste prožili řadu setkání s  vedením diecéze. Mnozí 
využili dne otevřených dveří. Krásná byla diecézní pouť k  svatému 
Janu Sarkandrovi. A  dnes prožíváme toto slavnostní shromáždění. 
Vyhodnotil jsem situaci diecéze podle vašich zkušeností a zjistil jsem: 

ŽE NEJČASTĚJŠÍM PROBLÉMEM JE ZÍSKÁVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ 
Často jsou to jedni a  ti samí, kteří na sebe berou mnoho úkolů a  
většina farníků si neuvědomuje potřebu aktivně se zapojit do  
života společenství. 
Mnoha věřícím chybějí náboženské znalosti. Někteří ani do 
náboženství nechodili, jiní už mnoho zapomněli. Pak nejsou schopni o  
víře mluvit ani ve své rodině se svými dětmi. 
Většina našich farností, podobně jako celá česká společnost, se 
zmenšuje a stárne, nejeví zalíbení v dětech a je ohrožena sobectvím 
jednotlivců, kterému schází naděje. 
 

Proto vidím pro příští pastorační rok tři úkoly,  
které má před sebou každá pastorační rada farnosti: 

 
 Hledat cesty k  získání nových spolupracovníků a zapojení 

dalších farníků. 
 Uspořádat vzdělávací program přiměřený farnosti. 
 Soustředit se na děti s cílem probudit lásku k nim a touhu po 

nich. 
Mons. Jan Graubner 

Den arcidiecéze proběhl 23. 9. 2006  
ve zlínské sportovní hale Novesta 

 
z textů vybral – pn-       
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TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE… 

Ano, ten umí to a ten zas tohle…zpívá se ve známé písničce  
Voskovce a Wericha. 
Každý jsme jiný. Někdo je zručný, někdo nadaný jinak. 
Nejhorší je snad, když není člověk ani nadaný ani zručný a ještě 
k tomu je líný - takový člověk je už snad jenom na obtíž. 
Bohužel, i takoví mezi námi existují. 
V šedesátých letech minulého století jsme měli za souseda 
inteligentního člověka. 
Ovládal řadu cizích jazyků, takže překládal a mimo jiné i upravoval 
Shakespearovy hry, vydával básně a měl titul PhDr. – doktor filozofie. 
Byl nábožensky založený, tak měl za komunistické éry spoustu 
problémů a poznal i vězení totalitního režimu. 
Jak jsem uvedl, byl chytrý, nadaný, ale pro běžný život pramálo 
praktický. 
Nedovedl nebo neodvážil se vyměnit ani pojistky v elektroměru. 
Když si chtěl pořídit domovní zvonek, zabudoval mu ho náš syn, 
kamarád jeho nejmladšího syna Vaška. 
Soused už dávno zemřel. 
Mně však zůstal v paměti a dobře si ho vybavuji, jak stojí po půlnoci 
ze 2. září v ulici mezi školou a domkem ( nyní Penzionem ) a rukou 
naznačuje kříž, kterým žehná odjíždějící sanitce, kterou před tím 
telefonicky objednal pro moji těhotnou manželku. 
Druhý den 3. září 1966 se nám narodila třetí ratolest, první  
dcera Maruška. 
A co po 40 ti letech dodat ? Snad jen to, že je dobře, když každý 
z nás ovládá jinou profesi. 

Tak díky Vám, bývalý sousede Václave Renči. 
 

U příležitosti sousedových narozenin vzpomínal - František Záloha 
  VÁCLAV RENČ 
                                 
                   * 28. 11. 1911 Vodochody u Roudnice nad Labem 
                   † 30. 4. 1973 Brno 

   
spisovatel,básník a překladatel z angličtiny,   

                   francouzštiny, italštiny, latiny, němčiny,  
                   polštiny,ruštiny a starověké řečtiny 
 
Jedno z jeho neslavnějších děl Popelka Nazaretská 
vznikla v komunistickém kriminále "zapsaná do paměti“ 
v naprosté samotě … ve vyšetřovací vazbě. 
Básník ji po svém návratu z vězení (1951 - 1962) nijak neupravoval. 
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D U Š I Č K Y  
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
Katolická církev konala už od první doby  
modlitby a oběť mše svaté za zemřelé.  
Zvláštní den ustanovil k jejich památce  
teprve benediktinský opat Odillo v Clugny 
v roce 998 - pro kláštery svého řádu  
a zřízení bylo brzy zavedeno po celé církvi.  
V ten den se konaly zádušní mše svaté.  
Každý kněz byl povinen modlit se tzv. 
hodinky (nešpory, jitřní a chvály) za zemřelé.  
Mimo to se konaly přímluvy za zemřelé, a věřící byli vyzváni, 
aby i jinými dobrými skutky zemřelým pomáhali.  
Za zmínku stojí poznámka, že "dušičky" bylo rovněž pečivo, 
které se v tento den peklo.  
Bylo uděláno na způsob jedné nebo dvou přes sebe položených 
kostí a někde se nazývalo "boží kosti". 

 
DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST SE BUDE KONAT NA FRYŠTÁCKÉM 

HŘBITOVĚ DNES / V NEDĚLI 29.10./ OD 14 HODIN. 
 
  ADVENTNÍ KONCERT 2006 

 
Základní umělecká škola MORAVA  ve spolupráci s odborem 

kultury Městského úřadu FRYŠTÁK a farním úřadem pořádá 
 

ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ MORAVA SPOJENÝ 
S VÝSTAVOU PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU 

                                                                     
                                            AKCE SE USKUTEČNÍ V NEDĚLI  
                                                 3. PROSINCE 2006 V 15:30 
                                                   V KOSTELE SV. MIKULÁŠE  
                                                             VE  FRYŠTÁKU 
                                      

SRDEČNĚ ZVOU ŽÁCI A UČITELÉ  
ZUŠ MORAVA  

FARNÍČEK A OTEC MIREK. 
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D Ě K A N Á T N Í   S E T K Á N Í   F A R N O S T Í   V E   Z L Í N Ě 
Rok olomoucké arcidiecéze vyvrcholil ve Zlíně v sobotu 23. září 
velkým diecézním setkáním. Tato mimořádná kulturně duchovní akce 
se konala v místní sportovní hale Novesta. Program začal slavnou mší 
svatou, kterou sloužil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. 
Spolu s ním koncelebrovali pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička, 
generální vikář Mons. Milán Kouba, rektor Arcibiskupského kněžského 
semináře v Olomouci Mons. Vojtěch Šíma a kancléř Arcibiskupství 
olomouckého P. Antonín Basler za přítomnosti dalších 140 kněží 
a více než jedné desítky trvalých jáhnů. 
Účast byla obrovská, zastoupeny byly všechny farnosti – za Fryšták 
se zúčastnili pan František Mrázek, 3 katechetky a děvčata ze sboru. 
Setkání bylo zahájeno slavnou mší svatou v 10. hodin, kterou 
koncelebroval otec arcibiskup Jan Graubner a kterou mnozí z vás 
mohli sledovat i prostřednictvím TV NOE. 
Při promluvě hovořil otec arcibiskup na téma evangelizace. 
(Část projevu si můžete přečíst na předcházející straně) 
Zajímavá byla i výtvarná výstava prací dětí s názvem Arcidiecéze 
mýma očima, které se účastnily i naše děti z 1. a 2. tříd náboženství. 
Měla jsem obrovskou radost, když jsem tam jejich práce viděla. 
Po obědě měli kluci – ministranti svůj program, byli rozváženi 
k zábavným hrám u kostela na Jižních Svazích, ve Štípě, a v DISu ve 
Fryštáku ( kde bylo kolem 300 dětí ). 
Dospělí měli vlastní program na Novestě. 
Po obědě z vlastních zdrojů se představila např. pantomima o 
stvoření světa, šermíři z arcibiskupského gymnázia, připraveny byly 
scénky o životě bohoslovců, videoprojekce o knězi P. Musilovi, který 
působil v Africe, písničky, seznámení s řády a zasvěcenými osobami 
působícími v naší arcidiecézi, prezentace arcibiskupství atd… 
                    Jana Skaličková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akce se zúčastnilo 3000 lidí z nichž asi tisícovku tvořili ministranti 
z celé olomoucké arcidiecéze a také děti z církevních škol 
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KLUB MAMINEK FRYŠTÁK 
VÝLET NA FARMU 
Je jedno říjnové úterní ráno a několik  
maminek se svými ratolestmi se v  
autech plných sedaček vydává z Fryštáku  
směrem ku Jaroslavicím. 
Konečně do třetice se snad plánovaný  
výlet uskuteční. 
I počasí se ukazuje být příjemné a to je na říjen co říct.  
Takže jedeme! 
V Jaroslavicích ještě zdolat kousek nepříjemného klesání a už 
šlapeme po lesní cestičce k ranči. A co to? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdálky už slyšíme radostné hýkání jistého zvířátka,kterému se 
neprávem říká, že je hloupé. Pozor - ohradník!! 
A jsme tady. Paní domácí nás přichází přivítat s úsměvem a my už 
obdivujeme oslíka Ferdu. 
Vzápětí přibíhá Bari - to je vlčák - a radostně nás vítá. 
A co dál, no ne? Paní Láma - kozenka na travičce se pasoucí,paráda.  
I ochutnávka mlíčka příjde k chuti a kdo je to zas tam? Z chlívku 
vystrkuje hlavu pan kozlík s velkou chlupatou bradkou. No to je ale 
zvířátek! Kočičky ani nepočítáme! Chro,chro,vzadu v chlívku pobíhá 
malé prasátko, ale to je roztomilé. 
Pozdravíme i kravičku s jejím telátkem a chvilku zadechneme. 
A největší překvápko nakonec!  
Pan domácí Ondra přivolá na povel, jak sám říká  
,,moje ovce znají můj hlas (ale příjdou, jen když  
se jim chce)" svoje stádo oveček. Hladíme si je a   
obdivujem odvahu těchto mladých lidí, kteří zkouší  
žít trochu jinak, než je v kraji zvykem. 
Mnohdy i za cenu různých potíží a obtíží, klobouk  
dolů, každý by si netroufl! Tak ještě poděkovat,  
rozloučit se a někdy zase naviděnou. 
Byl to hezký výlet !!!             
                                         Za všechny mamky Jana Jasenská - Jaja 
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K O S T E L Y  N A  V A L A Š S K U 
TRNAVA – KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE 
 
Obyvatelé obce Trnava se vlastního kostela  
dočkali až na počátku minulého století. 
Do té doby navštěvovali bohoslužby ve více než  
hodinu vzdálených Slušovicích.  
V roce 1895 si založili Kostelní jednotu a písemně se obrátili s žádostí 
na císaře, aby jim povolil zřídit ve vesnici vlastní farnost a také je 
podpořil při stavbě kostela. 
Pomoci se však dočkali teprve v roce 1904 od  
Dr. Antonína Cyrila  Stojana. V témže roce se  
jeho zásluhou podařilo položit základní kámen.  
Stavba kostela trvala až do roku 1912, kdy ho  
vysvětil biskup Dr. K. Wisnar. Z dobových  
záznamů vyplývá, že stavbu se podařilo dokončit  
jen díky velkým úvěrům, které převzal Dr. Stojan  
a ještě několik let je splácel. 
                        
                        V jednom dopise přiznává: “Ani nevíte, kolik                
                        starostí a trápení mne to stálo..“.  
                        Kostel v Trnavě je vybudován z lámaného kamene. 
                        Má klenuté stropy a dvě boční křídla, věž dosahuje       
                        výšky 38 metrů a vede na ni celkem 62 kamenných   
                        schodů. Visí v ní tři zvony ulité v roce 1905.   
                        V interiéru nejvíce upoutá obraz Navštívení Panny  
                        Marie na hlavním oltáři, sochy svatých Cyrila a   
                        Metoděje a šest vyřezávaných dubových svícnů.  
Na stěnách visí malované obrazy křížové cesty v dřevěných rámech. 
Zvenčí kostel zdobí pět cementových věžiček. 

 
Z knihy Kostely na Valašsku, kterou vydalo nakladatelství Public Art,  

Radovan Stoklasa, Příčná 1390,  
Rožnov pod Radhoštěm 

         -pn- 
 
  TRNAVA 

Poprvé se v historických pramenech Trnava objevuje v roce 1368, 
kdy ji Aleš z Komarova prodal Jaruškovi z Vícemilic,  

v roce 1384 patřila Filipovi z Vícemilic. 
Později tuto obec vlastnil markrabě Jošt, který ji v roce 1397 

postoupil Ješkovi ze Šternberka. 
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DĚJINY FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI 
ZVONY (POKRAČOVÁNÍ) 
Zabavení zvonů za 1. sv. války a pořízení zvonů nových 

 Obě světové války se staly pro fryštácké zvony 
 osudnými. Při každé z nich se totiž zvony  
 používaly jako materiál pro lití děl. Poprvé byly  
 fryštácké zvony zrekvírovány v r. 1917 a to  
 všechny (3), kromě sanktusáčku v malé věžičce  
 nad oltářem. Zvony byly údajně pod vojenským  
 dohledem z věže shozeny dolů (tedy ne  
 spuštěny na laně), takže se před kostelem  
 roztříštily o dlažbu. Jak píše prof. Jadrníček:  
 „Mnohá slza kanula při pohledu na tento výjev.“   
 Za zrekvírované zvony byla uložena částka  
 5000 korun na vkladní knížce válečné půjčky se  
 zápisem o vkladu ze dne 18. března 1918. 

Dalších 217 korun bylo uložen na vkladní knížce městské spořitelny v 
Holešově. Ještě za války v r. 1918 byl objednán u firmy Manoušek a 
spol. v Brně nový zvon ocelový za 1482 korun, kterým se zvonilo do 
té doby, než byly zakoupeny zvony nové. 
Dne 15. dubna 1921 byly u firmy Oktáv Winter z Broumova 
objednány nové zvony.  
Dle farní kroniky: 1. zvon asi 850 kg těžký, dolní F (tj. v jakém zněl 
tónu) s nápisem: „Vlasti milá, modli se!“ Nápis zvonu fryštáckého z  
r. 1600 s obrazem sv. Mikuláše. 2. zvon s obrazem P. Marie a 
nápisem: „Sv. Maria, oroduj za nás!“, tón As a váží 440 kg.  
3. zvon s obrazem sv. Václava s nápisem: „Svatý Václave, nedej 
zahynouti nám ni budoucím!“ Tón C.“ Váha zvonu obnáší asi 323 kg. 
4. zvon umíráček s nápisem: „Dnes mě, zítra tobě“ asi 40 kg těžký.  
Celá zakázka byla vyčíslena asi na 75 681 korun. Z toho asi 20 000 
korun se vybralo na dobrovolných sbírkách ve farnosti, 5 000 korun 
věnovali fryštáčtí rodáci žijící v Americe a 6 400 korun daroval patron 
kostela hrabě Josef Seilern.  
Zbytek částky měla farnost splácet po 3 roky. 
I do sbírky na nové fryštácké zvony se promítlo napětí, které 
panovalo v české společnosti v otázce církevní krize po 1. sv. válce, 
kdy se odštěpuje část katolíků a vzniká nová Církev československá a 
to i ve Fryštáku. Tehdejší farář P. Jan Drábek do farní kroniky napsal: 
„Od placení přirážek (dluhů za zvony) budou osvobozeni všichni 
čechoslováci a nekatolíci, aby si nikdy na zvonění práva nečili.“ 
 

SERIÁL PŘIPRAVUJE VÍT NĚMEC 
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   KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY 

DVD S DOKUMENTEM O OTCI MIRKOVI 
Stále máte možnost si v sakristii zakoupit  
za symbolickou cenu 20,- Kč dokument  
s názvem MÍRA STÁR? MÍRA SUPERSTÁR!  
o životě otce Mirka, který natočilo fryštácké  
spolčo u příležitosti jeho padesátin.  
DVD budeme přidělávat tak dlouho,  
dokud bude o ně zájem, takže pokud se na  
vás nedostalo jednu neděli, přijďte další.   
  LITURGICKÉ OKÉNKO 
Možná jste při pravidelném čtení Farníčku zjistili, že se nám z něj 
vytratila rubrika s názvem Liturgické okénko. Čím to?  
Je to tím, že existence této rubriky závisí pouze na „poptávce“ a 
zájmu Vás - čtenářů, kteří se chcete něco dozvědět či získat odpověď 
na otázku, která Vás zajímá.  
Proto Vám opět tuto možnost připomínáme a nabízíme.  
Ptát se můžete na všechno, co se „točí“ kolem života farnosti, věcí 
náboženských (třeba proč se při mši u nás dělá něco jinak než jinde?) 
i technických (např. proč je v kostele taková zima?), ale může to být i 
jakákoliv otázka ze života a praxe celé církve.  

Pokud nám nějaký takový dotaz přijde,  
pokusíme se najít někoho, kdo si s ním bude  
vědět rady a uspokojivě na něj odpovědět.  
Připomínáme ještě závěrem, že otázky můžete  
vhazovat buď do plechové nebo do e-mailové  
schránky Farníčku, popř. je můžete osobně  
dát některému členovi redakční rady, včetně  
otce Mirka.                                            – vn - 

  V PŘÍŠTÍM ČÍSLE SI PŘEČTETE… 
 O VÝPRAVĚ DĚTÍ NA VELOU… 
 O NAROZENINÁCH DISU… 
 O ADVENTNÍM KONCERTU ZUŠ MORAVA 
 O VÁNOČNÍCH AKCÍCH ( ŽIVÝ BETLÉM,  
KONCERT  V KOSTELE   
POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB) 

 CHYBĚT NEBUDOU SERIÁLY –  
KOSTELY NA VALAŠSKU   
DĚJINY FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI 
A OBLÍBENÁ VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA 
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KAZANLACKÉ NOVINKY – ČÁST I.   

Milí Fryštačani, asi před měsícem jsem 
psal o tom, že se chystám do Bulharska, 
no a ten měsíc uběhl jako voda a teď už 
vám píši své první dojmy. Je jich tolik, že 
se sem zdaleka všechny nevejdou, ale 
aspoň něco se vám pokusím sdělit... 
Tak tedy, jsem teď součástí komunity, 
která čítá 6 salesiánů a k tomu tedy ještě 
nás 2 dobrovolníky.  

Je to skvělá zkušenost, vyzkoušet si „nanečisto“, co život v takové 
komunitě obnáší – od společné modlitby až k práci na středisku... 
No a co tu teda dělám? Vše, co je potřeba, a tady je něco potřeba 
pořád...:-) Už jsme tady betonovali, svářeli (ne víno :-)), teď třeba 
zrovna připravujeme další místnost v oratoři. No a potom je tu 
samozřejmě práce s dětmi a mládeží, která obnáší hlavně oratoř.  
Ta je otevřená od středy do soboty  
odpoledne (a když je potřeba, tak i jindy).  
Zde si můžou momčeta a momičeta  
(bulharský výraz pro kluky a holky) zahrát  
fotbal, kulečník, stolní tenis, zažonglovat  
si s diabolem (tato činnost chytla i mě),  
či si jenom tak popovídat...  
Kromě toho je tu taky občas nějaká ta  
víkendovka, jako například potáborové setkání nebo duchovní 
obnova. A až se pořádně naučím bulharsky, tak budu mít také nějaké 
zájmové kroužky.  
Díky tomu, že jsem dobrovolníkem přes Evropskou unii, mám 
zaplacený jazykový kurz, který mi pomáhá lépe proniknout do tajů  
                              bulharského jazyka. 

Důležité je říci, že být dobrovolníkem v 
Bulharsku je jiné, než kdybych jím byl třeba v 
Africe nebo Indii, protože tam jsou v kontaktu s 
místními v podstatě 24 hodin denně, zatímco 
tady ne. Rozdíl je také mezi středisky u nás v ČR 
a tady v Bulharsku. No a proč? Je to způsobeno 
hlavně tím, že katolíci jsou zde ve značné 
menšině – je jich tu jen asi 1%. A proto nás 
někteří místní ještě stále, i po 10 letech, co tu 
salesiáni jsou, berou skoro jako sektu.  
 

OD NAŠEHO “ BULHARSKÉHO“ ZPRAVODAJE  PAVLA OSOHY  ML. 
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Na nedělní mši svaté je tady v 
Kazanlaku průměrně 15-20 lidí, do 
oratoře někdy přijde 20 dětí, ale 
někdy také třeba jen 3. Ale díky tomu 
je zase možné s každým navázat 
opravdu osobní vztahy.  
Zajímavá je mentalita zdejších lidí. 
Bulhaři jsou úplně jiní než Češi. 
Například: „Je ta zeď křivá? No a co, 
stojí přece, ne? To je hlavní!“  

Anebo: „Ta rýna má špatný sklon, vždyť ta voda nebude odtékat! - 
Musíme přeci něco nechat pro ptáčky...“ Takhle se třeba staví k práci. 
Nebýt pomoci z České republiky, středisko by jistě dnes nevypadalo 
tak, jak vypadá... No a mládežníci? Ti se rychle nadchnou pro cokoliv, 
ale také je to mnohdy rychle přejde... Na druhou stranu je třeba říci, 
že si toho, co zde mají, váží rozhodně více než u nás, právě proto, že 
toho zas tak moc nemají. 
Začínám si tu více vážit toho, co mám doma 
a uvědomuji si, že spousta věcí je vlastně  
zbytečných...  
Před týdnem jsem byl ve vesnici, kde jsem  
měl pocit, jako bych se vrátil do doby před  
100 lety. Navštívili jsme např.babičku, která 
má důchod nějakých 65 leva (1000 Kč), se  
kterými musí měsíc vyžít. A takových lidí  
je v Bulharsku více než dost, ale oni to přesto berou jako normální a 
zaří z nich optimismus, ochota a srdečnost... Bulhaři jsou vůbec velice 
přátelští a není problém se zapovídat třeba s prodavačkou v obchodě, 
což u nás není příliš obvyklé... 

A ještě se podělím s jedním zážitkem. 
Jednou z činností místních salesiánů je 
také materiální pomoc sociálně slabým. 
Ze západu sem vozí oděvy, obuv a další 
věci, které pak rozdělujeme mezi chudé, 
hlavně pak mezi cigány, kterých je tu 
vysoký počet a žijí v takových jakýchsi 
ghettech. No a v jednom takovém jsem 
nedávno byl a je to velice zajímavá 

zkušenost – to, jak to tam vypadá, jak rychle přiběhnou k autu a 
přetahují se o tašky s věcmi... 
Tak, pro dnešek to stačí. Mějte se krásně! :-)                              

    -pk- 
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 fryštácké zvony zrekvírovány v r. 1917 a to  
 všechny (3), kromě sanktusáčku v malé věžičce  
 nad oltářem. Zvony byly údajně pod vojenským  
 dohledem z věže shozeny dolů (tedy ne  
 spuštěny na laně), takže se před kostelem  
 roztříštily o dlažbu. Jak píše prof. Jadrníček:  
 „Mnohá slza kanula při pohledu na tento výjev.“   
 Za zrekvírované zvony byla uložena částka  
 5000 korun na vkladní knížce válečné půjčky se  
 zápisem o vkladu ze dne 18. března 1918. 

Dalších 217 korun bylo uložen na vkladní knížce městské spořitelny v 
Holešově. Ještě za války v r. 1918 byl objednán u firmy Manoušek a 
spol. v Brně nový zvon ocelový za 1482 korun, kterým se zvonilo do 
té doby, než byly zakoupeny zvony nové. 
Dne 15. dubna 1921 byly u firmy Oktáv Winter z Broumova 
objednány nové zvony.  
Dle farní kroniky: 1. zvon asi 850 kg těžký, dolní F (tj. v jakém zněl 
tónu) s nápisem: „Vlasti milá, modli se!“ Nápis zvonu fryštáckého z  
r. 1600 s obrazem sv. Mikuláše. 2. zvon s obrazem P. Marie a 
nápisem: „Sv. Maria, oroduj za nás!“, tón As a váží 440 kg.  
3. zvon s obrazem sv. Václava s nápisem: „Svatý Václave, nedej 
zahynouti nám ni budoucím!“ Tón C.“ Váha zvonu obnáší asi 323 kg. 
4. zvon umíráček s nápisem: „Dnes mě, zítra tobě“ asi 40 kg těžký.  
Celá zakázka byla vyčíslena asi na 75 681 korun. Z toho asi 20 000 
korun se vybralo na dobrovolných sbírkách ve farnosti, 5 000 korun 
věnovali fryštáčtí rodáci žijící v Americe a 6 400 korun daroval patron 
kostela hrabě Josef Seilern.  
Zbytek částky měla farnost splácet po 3 roky. 
I do sbírky na nové fryštácké zvony se promítlo napětí, které 
panovalo v české společnosti v otázce církevní krize po 1. sv. válce, 
kdy se odštěpuje část katolíků a vzniká nová Církev československá a 
to i ve Fryštáku. Tehdejší farář P. Jan Drábek do farní kroniky napsal: 
„Od placení přirážek (dluhů za zvony) budou osvobozeni všichni 
čechoslováci a nekatolíci, aby si nikdy na zvonění práva nečili.“ 
 

SERIÁL PŘIPRAVUJE VÍT NĚMEC 
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   KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY 

DVD S DOKUMENTEM O OTCI MIRKOVI 
Stále máte možnost si v sakristii zakoupit  
za symbolickou cenu 20,- Kč dokument  
s názvem MÍRA STÁR? MÍRA SUPERSTÁR!  
o životě otce Mirka, který natočilo fryštácké  
spolčo u příležitosti jeho padesátin.  
DVD budeme přidělávat tak dlouho,  
dokud bude o ně zájem, takže pokud se na  
vás nedostalo jednu neděli, přijďte další.   
  LITURGICKÉ OKÉNKO 
Možná jste při pravidelném čtení Farníčku zjistili, že se nám z něj 
vytratila rubrika s názvem Liturgické okénko. Čím to?  
Je to tím, že existence této rubriky závisí pouze na „poptávce“ a 
zájmu Vás - čtenářů, kteří se chcete něco dozvědět či získat odpověď 
na otázku, která Vás zajímá.  
Proto Vám opět tuto možnost připomínáme a nabízíme.  
Ptát se můžete na všechno, co se „točí“ kolem života farnosti, věcí 
náboženských (třeba proč se při mši u nás dělá něco jinak než jinde?) 
i technických (např. proč je v kostele taková zima?), ale může to být i 
jakákoliv otázka ze života a praxe celé církve.  

Pokud nám nějaký takový dotaz přijde,  
pokusíme se najít někoho, kdo si s ním bude  
vědět rady a uspokojivě na něj odpovědět.  
Připomínáme ještě závěrem, že otázky můžete  
vhazovat buď do plechové nebo do e-mailové  
schránky Farníčku, popř. je můžete osobně  
dát některému členovi redakční rady, včetně  
otce Mirka.                                            – vn - 

  V PŘÍŠTÍM ČÍSLE SI PŘEČTETE… 
 O VÝPRAVĚ DĚTÍ NA VELOU… 
 O NAROZENINÁCH DISU… 
 O ADVENTNÍM KONCERTU ZUŠ MORAVA 
 O VÁNOČNÍCH AKCÍCH ( ŽIVÝ BETLÉM,  
KONCERT  V KOSTELE   
POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB) 

 CHYBĚT NEBUDOU SERIÁLY –  
KOSTELY NA VALAŠSKU   
DĚJINY FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI 
A OBLÍBENÁ VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA 
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KLUB MAMINEK FRYŠTÁK 
VÝLET NA FARMU 
Je jedno říjnové úterní ráno a několik  
maminek se svými ratolestmi se v  
autech plných sedaček vydává z Fryštáku  
směrem ku Jaroslavicím. 
Konečně do třetice se snad plánovaný  
výlet uskuteční. 
I počasí se ukazuje být příjemné a to je na říjen co říct.  
Takže jedeme! 
V Jaroslavicích ještě zdolat kousek nepříjemného klesání a už 
šlapeme po lesní cestičce k ranči. A co to? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdálky už slyšíme radostné hýkání jistého zvířátka,kterému se 
neprávem říká, že je hloupé. Pozor - ohradník!! 
A jsme tady. Paní domácí nás přichází přivítat s úsměvem a my už 
obdivujeme oslíka Ferdu. 
Vzápětí přibíhá Bari - to je vlčák - a radostně nás vítá. 
A co dál, no ne? Paní Láma - kozenka na travičce se pasoucí,paráda.  
I ochutnávka mlíčka příjde k chuti a kdo je to zas tam? Z chlívku 
vystrkuje hlavu pan kozlík s velkou chlupatou bradkou. No to je ale 
zvířátek! Kočičky ani nepočítáme! Chro,chro,vzadu v chlívku pobíhá 
malé prasátko, ale to je roztomilé. 
Pozdravíme i kravičku s jejím telátkem a chvilku zadechneme. 
A největší překvápko nakonec!  
Pan domácí Ondra přivolá na povel, jak sám říká  
,,moje ovce znají můj hlas (ale příjdou, jen když  
se jim chce)" svoje stádo oveček. Hladíme si je a   
obdivujem odvahu těchto mladých lidí, kteří zkouší  
žít trochu jinak, než je v kraji zvykem. 
Mnohdy i za cenu různých potíží a obtíží, klobouk  
dolů, každý by si netroufl! Tak ještě poděkovat,  
rozloučit se a někdy zase naviděnou. 
Byl to hezký výlet !!!             
                                         Za všechny mamky Jana Jasenská - Jaja 
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K O S T E L Y  N A  V A L A Š S K U 
TRNAVA – KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE 
 
Obyvatelé obce Trnava se vlastního kostela  
dočkali až na počátku minulého století. 
Do té doby navštěvovali bohoslužby ve více než  
hodinu vzdálených Slušovicích.  
V roce 1895 si založili Kostelní jednotu a písemně se obrátili s žádostí 
na císaře, aby jim povolil zřídit ve vesnici vlastní farnost a také je 
podpořil při stavbě kostela. 
Pomoci se však dočkali teprve v roce 1904 od  
Dr. Antonína Cyrila  Stojana. V témže roce se  
jeho zásluhou podařilo položit základní kámen.  
Stavba kostela trvala až do roku 1912, kdy ho  
vysvětil biskup Dr. K. Wisnar. Z dobových  
záznamů vyplývá, že stavbu se podařilo dokončit  
jen díky velkým úvěrům, které převzal Dr. Stojan  
a ještě několik let je splácel. 
                        
                        V jednom dopise přiznává: “Ani nevíte, kolik                
                        starostí a trápení mne to stálo..“.  
                        Kostel v Trnavě je vybudován z lámaného kamene. 
                        Má klenuté stropy a dvě boční křídla, věž dosahuje       
                        výšky 38 metrů a vede na ni celkem 62 kamenných   
                        schodů. Visí v ní tři zvony ulité v roce 1905.   
                        V interiéru nejvíce upoutá obraz Navštívení Panny  
                        Marie na hlavním oltáři, sochy svatých Cyrila a   
                        Metoděje a šest vyřezávaných dubových svícnů.  
Na stěnách visí malované obrazy křížové cesty v dřevěných rámech. 
Zvenčí kostel zdobí pět cementových věžiček. 

 
Z knihy Kostely na Valašsku, kterou vydalo nakladatelství Public Art,  

Radovan Stoklasa, Příčná 1390,  
Rožnov pod Radhoštěm 

         -pn- 
 
  TRNAVA 

Poprvé se v historických pramenech Trnava objevuje v roce 1368, 
kdy ji Aleš z Komarova prodal Jaruškovi z Vícemilic,  

v roce 1384 patřila Filipovi z Vícemilic. 
Později tuto obec vlastnil markrabě Jošt, který ji v roce 1397 

postoupil Ješkovi ze Šternberka. 
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D U Š I Č K Y  
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
Katolická církev konala už od první doby  
modlitby a oběť mše svaté za zemřelé.  
Zvláštní den ustanovil k jejich památce  
teprve benediktinský opat Odillo v Clugny 
v roce 998 - pro kláštery svého řádu  
a zřízení bylo brzy zavedeno po celé církvi.  
V ten den se konaly zádušní mše svaté.  
Každý kněz byl povinen modlit se tzv. 
hodinky (nešpory, jitřní a chvály) za zemřelé.  
Mimo to se konaly přímluvy za zemřelé, a věřící byli vyzváni, 
aby i jinými dobrými skutky zemřelým pomáhali.  
Za zmínku stojí poznámka, že "dušičky" bylo rovněž pečivo, 
které se v tento den peklo.  
Bylo uděláno na způsob jedné nebo dvou přes sebe položených 
kostí a někde se nazývalo "boží kosti". 

 
DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST SE BUDE KONAT NA FRYŠTÁCKÉM 

HŘBITOVĚ DNES / V NEDĚLI 29.10./ OD 14 HODIN. 
 
  ADVENTNÍ KONCERT 2006 

 
Základní umělecká škola MORAVA  ve spolupráci s odborem 

kultury Městského úřadu FRYŠTÁK a farním úřadem pořádá 
 

ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ MORAVA SPOJENÝ 
S VÝSTAVOU PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU 

                                                                     
                                            AKCE SE USKUTEČNÍ V NEDĚLI  
                                                 3. PROSINCE 2006 V 15:30 
                                                   V KOSTELE SV. MIKULÁŠE  
                                                             VE  FRYŠTÁKU 
                                      

SRDEČNĚ ZVOU ŽÁCI A UČITELÉ  
ZUŠ MORAVA  

FARNÍČEK A OTEC MIREK. 
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D Ě K A N Á T N Í   S E T K Á N Í   F A R N O S T Í   V E   Z L Í N Ě 
Rok olomoucké arcidiecéze vyvrcholil ve Zlíně v sobotu 23. září 
velkým diecézním setkáním. Tato mimořádná kulturně duchovní akce 
se konala v místní sportovní hale Novesta. Program začal slavnou mší 
svatou, kterou sloužil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. 
Spolu s ním koncelebrovali pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička, 
generální vikář Mons. Milán Kouba, rektor Arcibiskupského kněžského 
semináře v Olomouci Mons. Vojtěch Šíma a kancléř Arcibiskupství 
olomouckého P. Antonín Basler za přítomnosti dalších 140 kněží 
a více než jedné desítky trvalých jáhnů. 
Účast byla obrovská, zastoupeny byly všechny farnosti – za Fryšták 
se zúčastnili pan František Mrázek, 3 katechetky a děvčata ze sboru. 
Setkání bylo zahájeno slavnou mší svatou v 10. hodin, kterou 
koncelebroval otec arcibiskup Jan Graubner a kterou mnozí z vás 
mohli sledovat i prostřednictvím TV NOE. 
Při promluvě hovořil otec arcibiskup na téma evangelizace. 
(Část projevu si můžete přečíst na předcházející straně) 
Zajímavá byla i výtvarná výstava prací dětí s názvem Arcidiecéze 
mýma očima, které se účastnily i naše děti z 1. a 2. tříd náboženství. 
Měla jsem obrovskou radost, když jsem tam jejich práce viděla. 
Po obědě měli kluci – ministranti svůj program, byli rozváženi 
k zábavným hrám u kostela na Jižních Svazích, ve Štípě, a v DISu ve 
Fryštáku ( kde bylo kolem 300 dětí ). 
Dospělí měli vlastní program na Novestě. 
Po obědě z vlastních zdrojů se představila např. pantomima o 
stvoření světa, šermíři z arcibiskupského gymnázia, připraveny byly 
scénky o životě bohoslovců, videoprojekce o knězi P. Musilovi, který 
působil v Africe, písničky, seznámení s řády a zasvěcenými osobami 
působícími v naší arcidiecézi, prezentace arcibiskupství atd… 
                    Jana Skaličková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akce se zúčastnilo 3000 lidí z nichž asi tisícovku tvořili ministranti 
z celé olomoucké arcidiecéze a také děti z církevních škol 
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DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ FARNOSTÍ VE ZLÍNĚ - SPOLEČNĚ NA CESTĚ 

( z projevu olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera ) 
 

Drazí bratři a  sestry, členové farních rad a  všichni 
moji spolupracovníci, drazí ministranti, zpěváci a  
hudebníci! 
Během Roku farnosti jsme se dvakrát setkali po 
děkanátech. Sdělil jsem vám své představy o farnosti a  
o  vašem poslání. Vy jste pak sdělili své zkušenosti, z  
nichž mnohé byly opravdu krásné, svědčily o životnosti 

farních společenství a staly se příkladem a povzbuzením pro jiné.  
Proto rád využívám této příležitosti, abych vám vyjádřil upřímné 
poděkování za vaši práci pro církevní společenství. 
V  Roku diecéze jste prožili řadu setkání s  vedením diecéze. Mnozí 
využili dne otevřených dveří. Krásná byla diecézní pouť k  svatému 
Janu Sarkandrovi. A  dnes prožíváme toto slavnostní shromáždění. 
Vyhodnotil jsem situaci diecéze podle vašich zkušeností a zjistil jsem: 

ŽE NEJČASTĚJŠÍM PROBLÉMEM JE ZÍSKÁVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ 
Často jsou to jedni a  ti samí, kteří na sebe berou mnoho úkolů a  
většina farníků si neuvědomuje potřebu aktivně se zapojit do  
života společenství. 
Mnoha věřícím chybějí náboženské znalosti. Někteří ani do 
náboženství nechodili, jiní už mnoho zapomněli. Pak nejsou schopni o  
víře mluvit ani ve své rodině se svými dětmi. 
Většina našich farností, podobně jako celá česká společnost, se 
zmenšuje a stárne, nejeví zalíbení v dětech a je ohrožena sobectvím 
jednotlivců, kterému schází naděje. 
 

Proto vidím pro příští pastorační rok tři úkoly,  
které má před sebou každá pastorační rada farnosti: 

 
 Hledat cesty k  získání nových spolupracovníků a zapojení 

dalších farníků. 
 Uspořádat vzdělávací program přiměřený farnosti. 
 Soustředit se na děti s cílem probudit lásku k nim a touhu po 

nich. 
Mons. Jan Graubner 

Den arcidiecéze proběhl 23. 9. 2006  
ve zlínské sportovní hale Novesta 

 
z textů vybral – pn-       
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TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE… 

Ano, ten umí to a ten zas tohle…zpívá se ve známé písničce  
Voskovce a Wericha. 
Každý jsme jiný. Někdo je zručný, někdo nadaný jinak. 
Nejhorší je snad, když není člověk ani nadaný ani zručný a ještě 
k tomu je líný - takový člověk je už snad jenom na obtíž. 
Bohužel, i takoví mezi námi existují. 
V šedesátých letech minulého století jsme měli za souseda 
inteligentního člověka. 
Ovládal řadu cizích jazyků, takže překládal a mimo jiné i upravoval 
Shakespearovy hry, vydával básně a měl titul PhDr. – doktor filozofie. 
Byl nábožensky založený, tak měl za komunistické éry spoustu 
problémů a poznal i vězení totalitního režimu. 
Jak jsem uvedl, byl chytrý, nadaný, ale pro běžný život pramálo 
praktický. 
Nedovedl nebo neodvážil se vyměnit ani pojistky v elektroměru. 
Když si chtěl pořídit domovní zvonek, zabudoval mu ho náš syn, 
kamarád jeho nejmladšího syna Vaška. 
Soused už dávno zemřel. 
Mně však zůstal v paměti a dobře si ho vybavuji, jak stojí po půlnoci 
ze 2. září v ulici mezi školou a domkem ( nyní Penzionem ) a rukou 
naznačuje kříž, kterým žehná odjíždějící sanitce, kterou před tím 
telefonicky objednal pro moji těhotnou manželku. 
Druhý den 3. září 1966 se nám narodila třetí ratolest, první  
dcera Maruška. 
A co po 40 ti letech dodat ? Snad jen to, že je dobře, když každý 
z nás ovládá jinou profesi. 

Tak díky Vám, bývalý sousede Václave Renči. 
 

U příležitosti sousedových narozenin vzpomínal - František Záloha 
  VÁCLAV RENČ 
                                 
                   * 28. 11. 1911 Vodochody u Roudnice nad Labem 
                   † 30. 4. 1973 Brno 

   
spisovatel,básník a překladatel z angličtiny,   

                   francouzštiny, italštiny, latiny, němčiny,  
                   polštiny,ruštiny a starověké řečtiny 
 
Jedno z jeho neslavnějších děl Popelka Nazaretská 
vznikla v komunistickém kriminále "zapsaná do paměti“ 
v naprosté samotě … ve vyšetřovací vazbě. 
Básník ji po svém návratu z vězení (1951 - 1962) nijak neupravoval. 
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Z JEDNÁNÍ EKONOMICKÉ RADY 
 
Ekonomická rada se na svém jednání 10.10. 2006: 
 

 dohodla na pravidelných dvouměsíčních schůzkách 
 odmítla nájemní smlouvu se společností Digilogy o 

pronájmu internetového bodu (věž kostela ) za roční sumu 
5. 000,- korun 

 navrhla finanční sbírky na opravy kostela, které se budou 
konat 1x měsíčně (mimo pravidelné nedělní sbírky) 

 navrhla oznamovat ve čtvrtletním intervalu výtěžky 
pravidelných finančních sbírek 

 schválila dokončení opravy varhan do konce roku 2006 
 navrhla připravit další nutné opravy  

- okapů na kostele 
- nátěrů oken 
- farní zdi (pod skautskou klubovnou) 
- střechy farní stodoly 
- brány do farního dvora 
- zbourání kůlny ve farním dvoře 

 navrhla pokračovat v přípravě projektu vybudování parku 
na jižní straně kostela 
včetně ( realizace podle možností města, které akci navrhne 
do rozpočtu 2007) 

 navrhla jednat o možnosti v této lokalitě postavit sochu P. I. 
Stuchlého 

 navrhla řešit způsoby vytápění kostela v zimním období. 
Ing. Košák prověří možnosti využití infrazářičů v prvních 
lavicích ( jde hlavě o vyhřátí lavic v průběhu mše svaté ve 
všední dny, kdy je v kostele málo lidí – cca 10 – 15 ) 

 doporučila připravit vánoční akci Živý Betlém (25.12.) na 
fryštáckém náměstí 

 
 

Rada jednala ve složení P. Miroslav Dibelka, ing. Jan Košák, 
Mgr. Pavel Nášel,  ing. František Kočenda (omluven) 

              - pn - 
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ABRAHÁMOVINY OTCE MIRKA 
Poslední zářijovou neděli se v Disu slavily 50. narozeniny našeho otce 
Mirka Dibelky. 
Bylo veselo a gratulantů přišlo hodně – včetně bývalých farníků 
z míst, kde otec Mirek působil (Loukova, Újezda). 
V průběhu odpoledne zahrála kapela Mirečkovy sekeráše  
( podle jména mají s našim oslavencem asi něco společného ) a mladí 
ze Spolča připravili televizní reportáž o životě „Míry“. 
Popřát přišel nejenom děkan František Sedláček a fryštácký starosta 
Lubomír Doležel, ale i starozákonní Abrahám, který jubilantovi předal 
své atributy a hlavně bylo hodně veselo. 
Nesmím zapomenout ani na bohaté občerstvení, které připravily 
kuchařky z Disu – tak za našeho oslavence díky všem. 

Několika fotografiemi se ke zdařilé akci vracíme… 
TAK JEŠTĚ JEDNOU 50 HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ A BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ 

         - pn – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KřeMÍREK a fajkou                                       Mirečkovy sekeráše 
     
 
 
KřeMÍREK a fajkou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KřeMÍREK a fajkou          Cóóó, že to nesfouknu naráz ? 
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D U C H O V N Í   S L O V O  - MALÍ A VELCÍ SVĚTCI 

Na našich hřbitovech odpočívají ostatky 

mnoha malých světců. Od velkých světců se 

můžeme mnohému naučit a jsme jim za to 

vděčni. Každý z nás ale musí uznat, že rozdíl 

mezi nimi a námi je poměrně velký.  

Jejich zářivý příklad s sebou občas nese riziko:  

místo, aby nás podněcoval, nutí nás k pochybám, zda má vůbec smysl 

pokoušet se je následovat. Proto je velmi blahodárné obrátit občas zrak 

k početnému zástupu neviditelných, anonymních světců. Jsou to obyčejní 

lidé, kteří se nechovali vždycky příkladně. Neřídili se za všech okolností 

vnuknutími Ducha Svatého. Měli své chyby a to i velmi zřejmé, ale neřekli 

Bohu konečné: „Ne“. Teď stojí spolu s velkými světci, díky nekonečné Boží 

slitovnosti, před trůnem Božím. Vědí, stejně jako my, že jim cestu do nebe 

neotevřely jejich velké skutky nebo výkony. V radosti spolu s námi poznávají, 

že Bůh sám je zachránil. Tito „drobní“ světci na ty „velké“ nežárlí a „velcí“ na 

„malé“ neshlíží s pohrdáním. Všichni, kdo stojí před Bohem jsou plnohodnotní 

ve svatosti, podle toho, jak On pro každého určil. Vidíme-li, že před tvář Boha 

nepřicházíme kvůli svým hrdinským činům, ale v důsledku nekonečné Boží 

lásky, před níž nakonec kapitulujeme, dodává nám to útěchu a odvahu 

milovat Boha a bližní ještě víc. Na našich hřbitovech, kde odpočívají naši 

rodiče a prarodiče, jsou ostatky mnoha „malých“ světců a světic. Rád bych se 

jednou spolu s Vámi k nim připojil.          Otec Mirek 

NÁBOŽENSTVÍ DEN ČAS MÍSTO 

1.třída PONDĚLÍ 11:00 – 12:00 ŠKOLA 

2.třída PONDĚLÍ 12:00 – 13:00 ŠKOLA 

3.třída ÚTERÝ 12:10 – 12:55 ŠKOLA 

4.třída STŘEDA 12:10 – 12:55 ŠKOLA 

5.třída PÁTEK 11:20 – 12:05     FARA 

6.třída PONDĚLÍ 13:30 – 14:15     FARA 

7+8+9.třída STŘEDA 13:30 – 14:15     FARA 
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K A L E N D Á R I U M  L I S T O P A D 
  1.11. Slavnost Všech svatých 
  2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Dušičky 
  5.11. 31. neděle v mezidobí 
  9.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
10.11. Památka svatého Lva Velikého 
12.11. 32. neděle v mezidobí  
13.11. Památka svaté Anežky České 
17.11. Památka svaté Alžběty Uherské 
19.11. 33. neděle v mezidobí 
22.11. Památka svaté Cecílie  
26.11. Slavnost Ježíše Krista Krále 
30.11. Svátek svatého Ondřeje 
  A K C E   DIS 

Termín: 3. - 5. listopadu 2006 
Chodíme spolu 
“Láska nespočívá v tom, že se díváme jeden na druhého,  
ale v tom, že se díváme jedním směrem.“ – Exupéry  
Během čtyř víkendů se snažíme proniknout k tomu,  

co to obnáší, když se život táhne ve dvou.  
Příprava nikoli na den svatební, ale především na dny následující. 
Vede: František Bezděk a manželé Osohovi   
Cena: 400,-/500,-Kč za každé setkání 
Termín: 16. - 19. listopadu 2006 
Poutní vandr 
Pouť znamená odejít. Odejít, na chvíli se vzdát se majetku, rodiny, přátel, 
opustit domov a vydat se na cestu. Odejít, znamená přijmout lidský úděl.  
Pouť je podobenstvím života - poutník kráčí a na ničem neulpívá.  
Míjí dobré i zlé, prožívá okamžiky štěstí i smutku a cestu nezná, tak jako 
nezná svou budoucnost. 
Vede: Pavel Kosmák 
Cena: 100,-/150,-Kč (jídlo a poutnickou hůl sebou) 

Více informací najdete na webových stránkách DISu – www.disfrystak.cz 
 
  K L U B  M A M I N E K  F R Y Š T Á K – L I S T O P A D   2006 
7.11.2006 - Jak jsem objevila Ameriku - povídání  Katky Končákové o její 
cestě do Ameriky  
21.11.2006 - Seznámení s léčivou kosmetikou JUST paní Šestáková 
z čajovny (možnost nákupu výrobků) 
28.11.2006 - Výroba adventních věnců, s sebou korpusy na věnce, větvičky 
jehličnanů, svíce, stuhy a dekorační doplňky 
Setkání se uskuteční na faře v době od 9 do 11 hodin. 
9.11.2006  - MIMOŘÁDNÁ AKCE 
Malování na hedvábí, v 16 hodin na faře, vše potřebné  
bude zajištěno (vhodný vánoční dárek). 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KŘÍŽOVKA NA LISTOPAD 

 
Vodorovně: A. zřícenina, oproštěno – B. I. díl tajenky – C. nalévat, zkr. 
letecké spol. Etiopie, kovbojská lana, latinsky „moje“, ruský zápor – D. 
chlapecké jméno, ženský hlas, cizí mužské jméno, starší obuvnické lepidlo, 
pobídka – E. vojenský pozdrav, domácí ohniště, Němec, rosol – F. obloha, cizí 
muž. Jméno, súdánské město, přístavní hráz – G. část čtverylky, vrata, vybírat, 
SPZ okresu Písek – H. II. díl tajenky – I. řeka v Rusku, přesně, jméno herce 
Trojana 
Svisle: 1. bál, aneb – 2. učebna, alkyl od etanu – 3. část úst, označení vagonů 
Albánie, ozvěna – 4. části vozů, německé město, bitva – 5. email, německy 
„paže“ – 6. člen indoevropského kmene, nádhera – 7. SPZ Prahy, slovensky 
„pražádný“ 8. – moravský skladatel církevní hudby, druh poživatiny –  
9. zvyklost, vymřelý kočovník – 10. citoslovce pohrdání, chamtivá – 11. nemoc 
z nachlazení, ochucovat solí – 12. název písmene řecké abecedy, sportovní 
předpověď – 13. stovky, číslovka, jeden plus dva – 14. značka nábytku, 
filipínská sopka, parkový pták – 15. zušlechtěná železa, fialová barva –  
16. opuchlina, rusky „jedna“                            
                                                                                          Připravil František Záloha 
Nápověda: Eal, Aue, Apo, Oloj 
Tajenka z minulého čísla – kdo honí štěstí sám je štván. 
 
  F A R N Í Č E K – zpravodaj farnosti sv. Mikuláše ve Fryštáku 
  Vychází 1x měsíčně, určeno pro vnitřní potřebu, neprodejné 
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 Z  O B S A H U 
 Abrahámoviny otce Mirka    
 Akce v DISU 
 Děkanátní setkání Zlín           
 Dušičky 
 Jednání ekonomické rady 
 Kalendárium listopad 
 Novinky z Kazanlaku  
 

 


