
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SLABIKOVÁ  KŘÍŽOVKA  NA  ÚNOR 

 
Bude také letos platit… viz tajenka. 

Vodorovně: A. ochucená solí, náš oblíbený malíř (Ondřej ) – B. den 
v týdnu, obec kde jsme se narodili, plastický model – C. půl pár obuvi, 
nadřazený stav, brašna, etiopské jezero – D. značka ovocných 
bonbónů, bezhrbý velbloud, přísný mravokárce, provinění – E. tajenka 
– F. přivlastňovací zájmeno, umývadlo, hmotnost obalu, lesní šelma – 
G. obyvatelé Valašska, pracovati motykou. 
 
Svisle: 1. šelmy, vyčerpání – 2. náš herec ( Luděk ), míra ponořené 
části lodi, používala jehlu s nití – 3. roky, severočeské město, 
příslušníci lašského národa – 4. původ narození, malé plavidlo – 5. člen 
senátu, kryt motoru – 6. bezvědomí, kojenec, značka dlaždiček – 7. 
kosmický dopravní prostředek, je zavěšena, hromada –  
8. město na Aljašce, přirozeně ztráceti srst 
Nápověda : Tana 
Tajenka z minulého čísla:… má ten kdo má nejvíc ale ten kdo ví 
kdy má dost.               Připravil František Záloha 
   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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D U C H O V N Í   S L O V O  
 
Tomáš Alva Edison vyzkoušel 1500 nejrůznějších žhavících 
vláken do žárovky, než našel to pravé.  

Po posledním pokusu se ho asistent  
zeptal: „Pane Edisone, jak se cítíte po  
1500 nezdarech ?“ Edison odpověděl:  
„To nebyly nezdary ! Teď už přece  
víme, že 1500 žhavících vlaken  
nefunguje.“ 

Co z toho můžeme vyvodit pro sebe? „Ten, kdo zabloudí, může 
omylem objevit nové cesty.“  Ve středu 21. února začneme 
postní dobu. Budeme se snažit pracovat na sobě, přemýšlet, co 
dělat pro zkvalitnění svého vztahu k Bohu. 
 Prosím, abychom nezapomněli, že my pouze zaséváme, 
Bůh dává vzrůst ! Pokrok v našem duchovním životě je 
spojením naší snahy, ale i pokory při nezdarech a Boží milosti. 
Nezáleží tedy jen na nás. Bůh nás utváří. Od nás to žádá 
odevzdanost a někdy pokořující zjištění, že jsme lidsky slabí. 
Ale pravdivá pokora nebe otevírá ! Odevzdanost a odevzdanost 
Bohu – to je cesta, která je osvobozující, protože se 
neodevzdáváme neosobnímu osudu, ale Boží lásce a 
milosrdenství. 

                    otec Mirek                       
   CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
 
DNES – 6X O MUŽÍCH 
Muži budou vždy tím, co z nich ženy udělají…  

(Rousseau) 
Všichni muži hledají ideální ženu, bohužel až po svatbě…                                        

( Rowlandová) 
Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy…  

       ( Cervantes) 
Muž říká to co ví, žena čím by se zalíbila…  

(Rousseau) 
Ženatí muži žijí déle nebo jim to tak připadá…  

  (Nestroy) 
Hanba mužům, kterým žena vládne…  

  ( Libuše) 
     Příště – o ženách 
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K A L E N D Á R I U M   Ú N O R 
   
  2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 
  4.2. 5. neděle v mezidobí 
  5.2. Památka sv. Agáty 
  6.2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů 
10.2. Památka sv. Scholastiky 
11.2. 6. neděle v mezidobí 
18.2. 7. neděle v mezidobí 
21.2. Popeleční středa 
22.2. Svátek Stolce sv. Petra 
23.2. Památka sv. Polykarpa 
25.2. 1. neděle postní 
   
  A K C E   DIS 
 
DISKLUB 
Každý všední den od 13:00 do 20:00 v DISu 
možnost pro děti a mládež trávit nezávazně  
volný čas.  
KLUB SKALNÍHO LEZENÍ 
v úterý a ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 v DISu 
vstupné 20,- Kč, pro členy Klubu zdarma 

 
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 –  Ú N O R   2007 
 
  6.2. - výroba rámečků a svícínků technikou pískování  
                                                           (materiál zajištěn) 
20.2. - batikování  

    (přineste si věci, které chcete batikovat) 
Podle počasí operativní domluva na sáňkování. 

Setkání probíhá od 9 - 11 hodin na faře - vždy v úterý. 
 
 

    Kontakt: Jana Jasenská 
        tel: 577 912 488, 
        mobil: 737 040 427 
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VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2007 
 
Letos se po Fryštáku a okolních obcích  
vydalo 16 skupinek koledníků. Sbírka se  
uskutečnila za pomoci dobrovolníků a částka  
se rok od roku zvyšuje. Podle ohlasu se  
koledování líbilo, většinou lidé přijímali  
koledníky rádi. Filosofie sbírky není zdaleka  
jen o přeplněných pokladničkách, o honbě za penězi a lámání rekordů 
ve výtěžku. 
Opravdovým smyslem sbírky je naučit se pomáhat i ve svém okolí, 
nezavírat oči před cizím utrpením a být připraven podat pomocnou 
ruku. Děkujeme všem obyvatelům, kteří přispěli finančním darem.  
Poděkování patří také všem koledníkům a jejich vedoucím.  
Výtěžek ze všech pokladniček se posílá na sbírkové konto u České 
spořitelny. Zde je také možno posílat příspěvky po celý rok.  
Z centrálního konta je pak výtěžek použit na charitní projekty, většina 
peněz se vrací do míst, kde byly vykoledovány. 
Začátkem ledna byl rozeslán do všech poštovních schránek leták, kde 
byly informace o využití Tříkrálové sbírky 2006 a také poděkování.  
Také bylo možno přispět složenkou nebo SMS pro ty, kteří neměli 
možnost se s koledníky setkat. 

Podrobné informace o výsledcích letošní sbírky včetně 
výsledků předchozích ročníků jsou na:  

www.charita.cz nebo /www.acho.charita.cz /. 
 

 
VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH SKUPINEK VE FRYŠTÁKU: 

1. J.  Jasenský  9.655,-      9.  J. Vaňharová  3.740,- 
2. A.  Horáková  6.094,-    10. V. Konečná  2.484,- 
3. L.  Fuksa  5.972,-          11.  L. Kučera  4.690,- 
4. M. Němec  5.078,-         12. D. Odstrčil  4.700,- /Vítová/ 
5. J.  Skaličková  5.591,-   13. V. Divilová  5.115,- /Lukoveček/ 
6. L.  Görigová  8.364,-     14. A. Horáčková  3.908,-/dtto/ 
7. B.  Manďáková  4.731,-15. E. Zbranková  2.256,- 
8. H.  Němcová  7.829,-   16. K. Jasenská  5.839,- 

   C E L K E M  86.046,- Kč 
Upřímné poděkování všem s přáním všeho dobra v novém roce 

přeje charita Fryšták. 
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DISÁCKÝ PLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JE VIDĚT, ŽE JSTE SE NA LETOŠNÍM „DISÁCKÉM“ PLESE DOBŘE BAVILI. 
 
V sobotu večer 13. ledna se fryštácký Dis opět zaplnil skoro do 
posledního místečka ( letos byly poprvé k dispozici také prostory nově 
zrekonstruované jídelny ) . 
Konal se totiž tradiční „disácký ples“, který každoročně otevírá 
plesovou sezónu v našem městě. 
Kromě dobré zábavy ( hrálo opět Largo - sice dobře, ale možná by 
neškodilo do budoucna zkusit i jinou kapelu) bylo připraveno i krátké 
předtančení jednoho z párů zlínské Fortuny. 
Na všechny čekala oblíbená valašská kuchyně se zvěřinovými 
specialitami, slovácké víno a v neposlední řadě i bohatá tombola. 
Ta letošní vyvrcholila krátce po půlnoci a „někteří“ šťastlivci si mohli 
odnést domů výtečné frgály Martiny Grulichové nebo obložené mísy, 
které připravily kuchařky zdejší Základní školy. 
Nejvytrvalejší se rozcházeli až kolem třetí hodiny ranní a pro jistotu si 
ještě nechali od Johnyho (otce Komárka ) potvrdit, že kromě hrubé 
v kostele bude také „jedenáctá“ v Disu… 
A tak není divu, že se k vydařenému plesu ještě vracíme několika 
obrázky – včetně toho z titulní strany únorového Farníčku… 
          - pn - 
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VÝROČÍ ÚMRTÍ STAŘÍČKA STUCHLÉHO 
 

Dne 17. ledna 2007 uběhlo 54 let od smrti Ignáce 
Stuchlého. Při této příležitosti se do Fryštáku sjeli 
ředitelé salesiánských středisek v České republice a 
tuto vzpomínku oslavili mší svatou a návštěvou 
Staříčkova hrobu.  
Při promluvě provinciál František Blaha přečetl  
svůj dopis adresovaný staříčkovi.  
My vám část z něho přinášíme v následujících řádcích:   
 

MILÝ DONE IGNÁCI, MILÝ STAŘEČKU,  

píši Ti dopis, protože narůstá časová vzdálenost od Tvé smrti. (Ale my o těch 
vzdálenostech víme své.) Píši Ti tyto řádky, protože jsem se v jednom Tvém 
životopise dočetl, že jsi umíral ve chvíli, kdy bylo všechno to, co jsi 
vybudoval, násilně ukončeno a zadušeno a že jsi viděl konec salesiánského 
díla v Čechách. A tak by se mohlo ve světle dnešního evangelia zdát, že Boží 
semeno zapadlo mezi trní a nepřineslo žádný užitek. Stařečku, neboj se, my 
už víme, že zrno sice zapadlo do půdy a odumřelo, ale přineslo velký užitek. 

Píši Ti proto, že i po 80 letech od chvíle, kdy jsi přišel do Fryštáku, a po 54 
letech od Tvé smrti, kdy to tenkrát vypadalo tak beznadějně, salesiánská 
rodina žije! Že je zde dnes i přes různá těžká období 180 salesiánů, 40 
salesiánek, 600 salesiánských spolupracovníků, množství bývalých žáků, 
kterým už sice přibývá let, ale neochabuje jejich spojení se salesiánským 
dílem a jeho podpora. Vyrostlo mnoho nových děl, krásných středisek a 
kostelů. Salesiáni mohou působit na školách, ve farnostech, vychází stovky 
pedagogických knih, o díle se hovoří v rozhlase a televizi, v oratořích a 
střediscích s námi spolupracuje velké množství zaměstnanců a dobrovolníků. 
Volontéři se každý rok rozjíždějí do Indie, Mexika, Konga či Bulharska. 
Děláme chyby, občas narážíme na vlastní limity, někdy si to zbytečně sami 
komplikujeme…, ale všude vnímám touhu co nejopravdověji následovat Dona 
Boska, podělit se o ten nejdrahocennější dar, který jsme přijali – o svou víru 
v Ježíše. 

Píši Ti o tom, ale Ty to víš lépe než já a dokážeš to lépe než já zhodnotit. 
Věřím, že všechno to dobré je i díky Tobě a dalším, kteří byli věrní až do 
konce a kteří jste toho pro dílo Dona Boska dokázali obětovat víc, než si my 
mladší umíme představit.  

Můj dopis není až tak nezištný. Chci Tě poprosit o jednu důležitou věc. Vím, 
že jsi blízko Bohu a že Tvá přímluva je mocná. Zároveň v salesiánské rodině 
očekáváme zázrak, který by umožnil, abychom se k Tobě mohli obracet jako 
k jiným světcům. A proto Tě chci poprosit za dva těžce nemocné spolubratry, 
kteří před sebou podle lékařů mají jen týdny, možná několik měsíců života: 
za Jendu Jiříčka a Petra Barana.                                            
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POKRAČOVÁNÍ…To, že na podzim byly opakovaně využity dělené 
zkoušky po hlasech, k nimž pak zejména alt, ale také muži, přistoupili 
velmi zodpovědně. A efekt tohoto způsobu nácviku byl také velmi 
znatelný. Nehledě na možnost zpříjemnit takovou dělenou zkoušku 
podle gusta toho kterého hlasu; například jejím konáním u některého 
ze zpěváků. Další je také to, že v průběhu podzimního nácviku se 
mezi zpěváky projevilo potěšitelné rozhojnění počtu potencionálních 
sólových hlasů. 
Aby nebyla celá naše informace až příliš idylická, poznamenejme zde, 
jen kratičce, že docházková disciplína i míra soustředěnosti některých 
jedinců z řad zpěváků při nácviku, měla jisté rezervy … Došlo také k 
malé změně personálního obsazení doprovodného „ansámblu“.  
Jeho složení však zůstalo tradiční – doprovodná kytara, melodická 
kytara, basová kytara, 1. housle, 2. housle a viola. 
VÁNOCE – ÚČINKOVÁNÍ 
Nacvičená Rybovka byla o vánocích využita k liturgii v obvyklých 
časech. Tedy nejdříve při půlnoční a poté na Boží hod o desáté hodině. 
A zpěváci (i s přizvanými muzikanty) se již tradičně vzepjali 
k výborným výkonům. Potom, celkem neplánovaně, přišla ještě 
pozvánka od otce Emila k výměnné akci se slušovickým sborem. Takže 
fryštácká Rybovka zazněla též na svátek Křtu Páně ve Slušovicích.  
A pocit z tohoto třetího provedení byl neméně dobrý, jako z těch 
předešlých. Deo gratis. 
OSTATNÍ AKTIVITY 
Vedle samotného nácviku se zpěváci samozřejmě věnovali i aktivitám 
jiným. I ty (zvláště pak pravidelná setkání výboru) byly na podzim do 
jisté míry ovlivněny nezvyklým pátečním termínem nácviku. A možná 
i jakousi aktuální „společenskou únavou“ zpěváků. Přesto zde bylo 
několik věcí, které stojí za zaznamenání. Začněme už prázdninami: 
� O prázdninách proběhlo několik setkání zpěváků, více či méně 

„obsazených“. Například o dvě „kolaudace“, týkající se v jednom 
případě zbudování pergoly a v druhém pak instalace bazénu. 

� Koncem prázdnin zpěváci také vyrazili na společný několikadenní 
výlet (tzv. Rapotín II), který byl již ve Farníčku zachycen. 

� Po celý podzim pokračovala ponácviková setkání výboru, jak již 
zmíněno do jisté míry však poznamenaná novým pátečním 
termínem nácviků. 

� Jednu „kolaudaci“ absolvovali zpěváci také v průběhu podzimu. 
Byla na DISu a jejím podnětem bylo dokončení rekonstrukce 
zdejší kuchyně. 

Pozn.: Pojem kolaudace je výše uváděn v uvozovkách proto, že byl ve všech 
těch souvislostech používán zcela účelově, jako vítaná záminka k setkání a 
posezení zpěváků.      Dokončení příště…     - po- 
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ZPĚVÁCKÉ VÁNOCE 2006  
S radostí, s plesáním, s veselostí,  
srdcem spokojeným, od Betléma  
kráčíme, radost velkou cítíme. 
Radujme se, veselme se, že jsme  
viděli Ježíše, který se dnes narodil,  
celý svět vysvobodil. 
 
Také tato slova zpívali naši zpěváci o vánocích. A to v poslední části 
Rybovky (tedy České mše vánoční Jana Jakuba Ryby ve fryštáckém 
hávu). Vyjadřovali tak pocity nejen betlémských pastýřů. A se stejnou 
myšlenkou v srdci se teď snad mohou zpěváci také ohlédnout i za 
celými uplynulými vánocemi. 
NÁCVIK 
Vánoce 2006 představovaly jakési pokračování dosavadního 
vánočního cyklu našeho zpěváckého tělesa. Jakého to cyklu? První 
vánoce na jeho začátku (2000) byly tak nějak „na rozehřátí“, což 
znamenalo vlastně jen pestřejší doprovod koled a další drobnosti. Ale 
potom už následovalo dvakrát Ordinarium I (2001 a 2003), dvakrát 
Ordinarium II (2002 a 2005) a jednou Rybovka (2004). Nyní tedy 
bylo poměrně zřejmé, že na řadu přichází nevyhnutelně zase 
Rybovka. A toto rozhodnutí také skutečně v létě padlo. 
Výběr tak byl poměrné jednoduchý, byl však také výhodný z hlediska 
pracnosti. Nejdříve ve fázi přípravy – prakticky všechny podklady byly 
již připraveny z předešlého provedení. A poté i ve fázi nácviku – bylo 
možno dovolit si jeho o něco pozdější zahájení a nácvik sám pak mohl 
být trochu volnější. Ale i tak to pro zpěváky znamenalo zase plnou 
permanenci na dobu od září až do vánoc. 
Po vyhlášení nácviku při jedněch zářijových nedělních ohláškách 
nastalo samozřejmě nejdříve drobné očekávání případných posunů 
v sestavě hlasů. Zásadnější změny však ani tentokrát nenastaly. Byly 
to pouze malé (zřejmě dočasné) úbytky způsobené zejména 
mateřskými či pracovně-studijními povinnostmi a pak ještě menší 
(byť vítaný) přírůstek v počtu jedné osoby. Dalším zpívajícím 
farníkům aktivnější zapojení nedovolilo – řekněme – časové 
zaneprázdnění. Po všech těch letech vznikl ovšem tentokrát nečekaný 
problém s termínem nácviků. Vzhledem k některým čerstvým 
studentům ze zpěváckých řad byl nakonec tradiční středeční termín 
změněn na pátek. Zdá se však, že nevýhody tohoto nového termínu 
přece jen převažují nad jeho výhodami, takže otázkou je, co s tím 
v dalším období. A jsou zde snad ještě další dvě věci, které je třeba 
v souvislosti s nácvikem zmínit…  
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VÝROČÍ ÚMRTÍ STAŘÍČKA STUCHLÉHO - POKRAČOVÁNÍ 
Připoj se prosím k nám a pomoz nám je spustit před Ježíše, aby 
pocítili jeho blízkost a přátelství. A je-li Boží vůle jejich uzdravení a 
Tvoje brzké blahořečení, ať se na Tvou přímluvu stane zázrak, v jehož 
možnost pevně věříme a o nějž v tomto duchu prosíme. A stejně tak 
prosíme i za další, které v tomto dopise nezmiňuji, ale za které Tě 
prosí lidé prostřednictvím „nebeského telefonu“. Chci Ti také napsat o 
tom, že ve Fryštáku na Tebe nezapomněli. Je po Tobě pojmenována 
ulice, dům, kde se dělá hodně dobrých věcí, chtějí Tě vyrobit z bronzu 
a posadit na lavičku. Na hřbitově se každou chvíli u Tvého hrobu 
někdo zastaví a zapálí svíci – a přitom Tě ani nemohou osobně znát. 
Píši Ti o tom všem, ale Ty to všechno dobře víš a asi se jen usmíváš. 
Vždyť to píšu vlastně hlavně pro sebe, abych si připomněl, že Staříček 
nejen žil, ale pořád žije a je salesiánskému dílu blízko. Věřím, že Tvé 
poslání neskončilo. Chci Tě poprosit, abys společně s ostatními, kteří 
překročili práh věčnosti (a je Vás tam již minimálně tolik, co nás 
živých zde na zemi), i nadále salesiánské dílo chránil a žehnal mu. A 
prosím Tě o to i jako provinciál, protože moc dobře vím, jak mnoho 
věcí přesahuje naše lidské síly. S vděčností ten, který se od Tebe 
chce učit a pokračovat v Tvých šlépějích a který ví, že i on se má stát 
zrnkem, které musí odumřít, aby mohlo přinést užitek. 

 Tvůj František Blaha 

Poznámka redakce: Těsně před uzávěrkou Farníčku jsme se dozvěděli, že  
P. Jan Jiříček podlehl 27. ledna 2007 své těžké nemoci ve věku nedožitých  
55 let a jeho pohřeb se konal 3.2. v kostele v Určicích, kde řadu let působil. 

  80 LET S DONEM BOSKEM – VELKÁ SOUTĚŽ 
U příležitosti osmdesátiletého výročí salesiánského díla v ČR pořádají 
salesiáni velkou vědomostní internetovou soutěž. První kolo 
soutěže začíná 31. ledna 2007, na svátek sv. Dona Boska. Pro více 
informací se podívejte na internetové stránky: www.janbosko.cz.  

My vám přinášíme úvodní slovo k této soutěži,  
které napsal náš biskup, otec Kája Herbst: 

Mladí přátelé,v roce 2007 si připomínáme osmdesáté výročí příchodu 
salesiánů do naší vlasti. Možná víte, že svatý Jan Bosko byl pro 
mládež, zvláště nejopuštěnější, velkým dobrodiním. Měl mladé lidi 
rád a přál si, aby každý z nich prožil jedinečný život. Věděl, že bez 
Boha je člověk strašně chudý, proto se namáhal ze všech sil, aby pro 
mladé lidi vytvořil prostředí, ve kterém je k víře blízko. Snem 
každého salesiána je podobat se mu co nejvíce, být druhým Janem 
Boskem v dnešním světě, mezi dnešní mládeží. Je dobré poznávat 
svatého Jana Boska. Třeba soutěž, která se právě rozbíhá, tomuto 
poznání poslouží. 
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KAZANLACKÉ NOVINKY - ČÁST IV. 
 

3, 2, 1… Hurááá, tak už jsme v Evropské 
unii!!! Tak nějak vypadaly tady v Bulharsku 
silvestrovské oslavy. Tolik očekávaná 
Evropská unie konečně „dorazila“ i sem, na 
východ. A tak se slavilo, tančilo… Bulhaři se do 
EU těšili více než my, Češi. I když ani zde 
nejsou všichni optimisti a lidé často nevědí, co 
od vstupu do EU čekat…  

Nicméně tak jak tak se slavilo – i u nás na náměstí v Kazanlaku. Hudba hrála, 
tančilo se choro – národní to bulharský tanec – ale nepředstavujte si valčík 
nebo polku… Při choru se všichni drží za ruce a stačí dvě jednoduché figury – 
a pořád dokolečka! Když mluvím o tanci, tak je třeba říci, že zde neznají 
plesy. Takže letos musím plesání oželet. ☺ 

No a co se zde událo kromě vstupu do politické Evropy? Na začátku ledna se 
do Kazanlaku sjeli mládežníci z celého Bulharska, aby zde prožili takový 
„opožděný silvestr“. Mimochodem, v Bulharsku na 31. žádný Silvestr není – 
svátek slaví sv. Melánie. Tak tedy, přijelo asi 15 kluků a děvčat, kteří vytvořili 
pěknou partu. A protože i počasí nám přálo (bylo téměř letní), setkání se 
opravdu vydařilo. Zahrálo se pár her, udělali jsme si výlet k jezeru Koprinka, 
popovídali si a nemohlo chybět ani již zmiňované choro! 

Jeden lednový večer nás navštívil také dnes již šéf legislativní rady Cyril 
Svoboda. Byl pozván do Sofie na oslavy vstupu do EU, a tak se zastavil i u 
nás. Pochválil lidečkovskou slivovici, pověděl něco ze zákulisí politiky… Bylo 
to pěkné setkání. 

A ještě jeden zážitek – před dvěma týdny jsme měli zabijačku – koupili jsme 
prasátko, ale jeho „zpracování“ jsme nechali na přátelé z jedné vesnice. A 
musím říci, že zdejší způsob je opravdu zajímavý a stojí za to ho vidět… Tady 
si každý dělá zabijačku doslova na ulici. Stačí pár nožů, jeden stůl, sud 
s horkou vodou, plynové bomby s hořákem a je hotovo. A lidé chodí okolo, 
prohodí pár slov, ochutnají rakiju (bulharská slivovice), občas projede nějaké 
to auto nebo projde stádo koz… ☺ A víte, co je pro Bulhary velkou 
pochoutkou? Kůže – nakrájejí si ji, posolí a ham… Inu, jiný kraj, jiný mrav! 

A na závěr něco ze současnosti. Momentálně nám finišují přípravy na slavnost 
sv. Dona Boska. V neděli (tedy dnes) přijede spousta hostů – od velvyslance 
přes místního starostu až po biskupa. Dohromady by mělo přijít přes sto lidí. 
Mládež si připravila divadlo, promítneme film o Donu Boskovi, slavnostně 
otevřeme nový „bar“ (v mořském stylu)… Snad se celá slavnost vydaří. Je to 
důležité i kvůli tomu, že jsem pozvali představitele města a pokud získáme 
jejich větší podporu, může to přispět k dalšímu rozvoji zdejšího salesiánského 
díla! 

Tak vás prosím, myslete ve svých modlitbách i na „bulharské“ 
salesiány!          Лека ден! (tedy pěkný den)    
         - pk- 
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K O S T E L Y  N A  V A L A Š S K U 
 
LIPTÁL – KOSTEL SV. MICHALA ARCHANDĚLA 
 
O kostele v Liptále se poprvé hovoří v roce  
1625, kdy náležel protestantům. 
Římskokatolické bohoslužby v něm byly  
konány až v roce 1644 po porážce valašských povstání. 

Samostatná farnost vznikla v Liptále v roce 
1795, kdy byl ustanoven prvním farářem  
Ignác Eugen Dvořák. 
Starý kostel, pamatující ještě činnost  
evangelických kazatelů za třicetileté války,  
byl zbořen a v roce 1798 byl vysvěcen nový  
kostel svatého Michala Archanděla. 
Za německé okupace musely být hned dva  

ze čtyř historických zvonů odevzdány k přetavení pro válečné 
účely, krátce po osvobození se je však podařilo objevit a vrátit 
zpět. 
Původní fara musela ustoupit v roce 1975  
stavbě nové základní školy a proto byla  
v blízkosti kostela postavena nová farní budova. 
Začátkem 90. tých let minulého století  
proběhly rozsáhlé opravy kostela, které si  
vyžádaly velké finanční náklady. 
Podílela se na nich i rodina Stommů,  
posledních majitelů liptálského panství. 

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

Radovan Stoklasa, Příčná 1390, 
Rožnov pod Radhoštěm 

          -pn- 
  LIPTÁL 
První písemná zmínka o této obci pochází z roku 1361, kdy se 
papežský dvůr ve francouzském Avignonu jmenoval rozhodčí komisi 
ve sporu nedalekého vizovického kláštera a pánů ze Šternberka.  
Mezi jinými se v listině jmenuje i obec Luptal.  
Jméno Liptál pochází pravděpodobně z německého slova Liebthal či 
Liebenthal - v překladu „milé údolí“. 
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ZPĚVÁCKÉ VÁNOCE 2006  
S radostí, s plesáním, s veselostí,  
srdcem spokojeným, od Betléma  
kráčíme, radost velkou cítíme. 
Radujme se, veselme se, že jsme  
viděli Ježíše, který se dnes narodil,  
celý svět vysvobodil. 
 
Také tato slova zpívali naši zpěváci o vánocích. A to v poslední části 
Rybovky (tedy České mše vánoční Jana Jakuba Ryby ve fryštáckém 
hávu). Vyjadřovali tak pocity nejen betlémských pastýřů. A se stejnou 
myšlenkou v srdci se teď snad mohou zpěváci také ohlédnout i za 
celými uplynulými vánocemi. 
NÁCVIK 
Vánoce 2006 představovaly jakési pokračování dosavadního 
vánočního cyklu našeho zpěváckého tělesa. Jakého to cyklu? První 
vánoce na jeho začátku (2000) byly tak nějak „na rozehřátí“, což 
znamenalo vlastně jen pestřejší doprovod koled a další drobnosti. Ale 
potom už následovalo dvakrát Ordinarium I (2001 a 2003), dvakrát 
Ordinarium II (2002 a 2005) a jednou Rybovka (2004). Nyní tedy 
bylo poměrně zřejmé, že na řadu přichází nevyhnutelně zase 
Rybovka. A toto rozhodnutí také skutečně v létě padlo. 
Výběr tak byl poměrné jednoduchý, byl však také výhodný z hlediska 
pracnosti. Nejdříve ve fázi přípravy – prakticky všechny podklady byly 
již připraveny z předešlého provedení. A poté i ve fázi nácviku – bylo 
možno dovolit si jeho o něco pozdější zahájení a nácvik sám pak mohl 
být trochu volnější. Ale i tak to pro zpěváky znamenalo zase plnou 
permanenci na dobu od září až do vánoc. 
Po vyhlášení nácviku při jedněch zářijových nedělních ohláškách 
nastalo samozřejmě nejdříve drobné očekávání případných posunů 
v sestavě hlasů. Zásadnější změny však ani tentokrát nenastaly. Byly 
to pouze malé (zřejmě dočasné) úbytky způsobené zejména 
mateřskými či pracovně-studijními povinnostmi a pak ještě menší 
(byť vítaný) přírůstek v počtu jedné osoby. Dalším zpívajícím 
farníkům aktivnější zapojení nedovolilo – řekněme – časové 
zaneprázdnění. Po všech těch letech vznikl ovšem tentokrát nečekaný 
problém s termínem nácviků. Vzhledem k některým čerstvým 
studentům ze zpěváckých řad byl nakonec tradiční středeční termín 
změněn na pátek. Zdá se však, že nevýhody tohoto nového termínu 
přece jen převažují nad jeho výhodami, takže otázkou je, co s tím 
v dalším období. A jsou zde snad ještě další dvě věci, které je třeba 
v souvislosti s nácvikem zmínit…  
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Boha je člověk strašně chudý, proto se namáhal ze všech sil, aby pro 
mladé lidi vytvořil prostředí, ve kterém je k víře blízko. Snem 
každého salesiána je podobat se mu co nejvíce, být druhým Janem 
Boskem v dnešním světě, mezi dnešní mládeží. Je dobré poznávat 
svatého Jana Boska. Třeba soutěž, která se právě rozbíhá, tomuto 
poznání poslouží. 
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VÝROČÍ ÚMRTÍ STAŘÍČKA STUCHLÉHO 
 

Dne 17. ledna 2007 uběhlo 54 let od smrti Ignáce 
Stuchlého. Při této příležitosti se do Fryštáku sjeli 
ředitelé salesiánských středisek v České republice a 
tuto vzpomínku oslavili mší svatou a návštěvou 
Staříčkova hrobu.  
Při promluvě provinciál František Blaha přečetl  
svůj dopis adresovaný staříčkovi.  
My vám část z něho přinášíme v následujících řádcích:   
 

MILÝ DONE IGNÁCI, MILÝ STAŘEČKU,  

píši Ti dopis, protože narůstá časová vzdálenost od Tvé smrti. (Ale my o těch 
vzdálenostech víme své.) Píši Ti tyto řádky, protože jsem se v jednom Tvém 
životopise dočetl, že jsi umíral ve chvíli, kdy bylo všechno to, co jsi 
vybudoval, násilně ukončeno a zadušeno a že jsi viděl konec salesiánského 
díla v Čechách. A tak by se mohlo ve světle dnešního evangelia zdát, že Boží 
semeno zapadlo mezi trní a nepřineslo žádný užitek. Stařečku, neboj se, my 
už víme, že zrno sice zapadlo do půdy a odumřelo, ale přineslo velký užitek. 

Píši Ti proto, že i po 80 letech od chvíle, kdy jsi přišel do Fryštáku, a po 54 
letech od Tvé smrti, kdy to tenkrát vypadalo tak beznadějně, salesiánská 
rodina žije! Že je zde dnes i přes různá těžká období 180 salesiánů, 40 
salesiánek, 600 salesiánských spolupracovníků, množství bývalých žáků, 
kterým už sice přibývá let, ale neochabuje jejich spojení se salesiánským 
dílem a jeho podpora. Vyrostlo mnoho nových děl, krásných středisek a 
kostelů. Salesiáni mohou působit na školách, ve farnostech, vychází stovky 
pedagogických knih, o díle se hovoří v rozhlase a televizi, v oratořích a 
střediscích s námi spolupracuje velké množství zaměstnanců a dobrovolníků. 
Volontéři se každý rok rozjíždějí do Indie, Mexika, Konga či Bulharska. 
Děláme chyby, občas narážíme na vlastní limity, někdy si to zbytečně sami 
komplikujeme…, ale všude vnímám touhu co nejopravdověji následovat Dona 
Boska, podělit se o ten nejdrahocennější dar, který jsme přijali – o svou víru 
v Ježíše. 

Píši Ti o tom, ale Ty to víš lépe než já a dokážeš to lépe než já zhodnotit. 
Věřím, že všechno to dobré je i díky Tobě a dalším, kteří byli věrní až do 
konce a kteří jste toho pro dílo Dona Boska dokázali obětovat víc, než si my 
mladší umíme představit.  

Můj dopis není až tak nezištný. Chci Tě poprosit o jednu důležitou věc. Vím, 
že jsi blízko Bohu a že Tvá přímluva je mocná. Zároveň v salesiánské rodině 
očekáváme zázrak, který by umožnil, abychom se k Tobě mohli obracet jako 
k jiným světcům. A proto Tě chci poprosit za dva těžce nemocné spolubratry, 
kteří před sebou podle lékařů mají jen týdny, možná několik měsíců života: 
za Jendu Jiříčka a Petra Barana.                                            
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POKRAČOVÁNÍ…To, že na podzim byly opakovaně využity dělené 
zkoušky po hlasech, k nimž pak zejména alt, ale také muži, přistoupili 
velmi zodpovědně. A efekt tohoto způsobu nácviku byl také velmi 
znatelný. Nehledě na možnost zpříjemnit takovou dělenou zkoušku 
podle gusta toho kterého hlasu; například jejím konáním u některého 
ze zpěváků. Další je také to, že v průběhu podzimního nácviku se 
mezi zpěváky projevilo potěšitelné rozhojnění počtu potencionálních 
sólových hlasů. 
Aby nebyla celá naše informace až příliš idylická, poznamenejme zde, 
jen kratičce, že docházková disciplína i míra soustředěnosti některých 
jedinců z řad zpěváků při nácviku, měla jisté rezervy … Došlo také k 
malé změně personálního obsazení doprovodného „ansámblu“.  
Jeho složení však zůstalo tradiční – doprovodná kytara, melodická 
kytara, basová kytara, 1. housle, 2. housle a viola. 
VÁNOCE – ÚČINKOVÁNÍ 
Nacvičená Rybovka byla o vánocích využita k liturgii v obvyklých 
časech. Tedy nejdříve při půlnoční a poté na Boží hod o desáté hodině. 
A zpěváci (i s přizvanými muzikanty) se již tradičně vzepjali 
k výborným výkonům. Potom, celkem neplánovaně, přišla ještě 
pozvánka od otce Emila k výměnné akci se slušovickým sborem. Takže 
fryštácká Rybovka zazněla též na svátek Křtu Páně ve Slušovicích.  
A pocit z tohoto třetího provedení byl neméně dobrý, jako z těch 
předešlých. Deo gratis. 
OSTATNÍ AKTIVITY 
Vedle samotného nácviku se zpěváci samozřejmě věnovali i aktivitám 
jiným. I ty (zvláště pak pravidelná setkání výboru) byly na podzim do 
jisté míry ovlivněny nezvyklým pátečním termínem nácviku. A možná 
i jakousi aktuální „společenskou únavou“ zpěváků. Přesto zde bylo 
několik věcí, které stojí za zaznamenání. Začněme už prázdninami: 
� O prázdninách proběhlo několik setkání zpěváků, více či méně 

„obsazených“. Například o dvě „kolaudace“, týkající se v jednom 
případě zbudování pergoly a v druhém pak instalace bazénu. 

� Koncem prázdnin zpěváci také vyrazili na společný několikadenní 
výlet (tzv. Rapotín II), který byl již ve Farníčku zachycen. 

� Po celý podzim pokračovala ponácviková setkání výboru, jak již 
zmíněno do jisté míry však poznamenaná novým pátečním 
termínem nácviků. 

� Jednu „kolaudaci“ absolvovali zpěváci také v průběhu podzimu. 
Byla na DISu a jejím podnětem bylo dokončení rekonstrukce 
zdejší kuchyně. 

Pozn.: Pojem kolaudace je výše uváděn v uvozovkách proto, že byl ve všech 
těch souvislostech používán zcela účelově, jako vítaná záminka k setkání a 
posezení zpěváků.      Dokončení příště…     - po- 
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VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2007 
 
Letos se po Fryštáku a okolních obcích  
vydalo 16 skupinek koledníků. Sbírka se  
uskutečnila za pomoci dobrovolníků a částka  
se rok od roku zvyšuje. Podle ohlasu se  
koledování líbilo, většinou lidé přijímali  
koledníky rádi. Filosofie sbírky není zdaleka  
jen o přeplněných pokladničkách, o honbě za penězi a lámání rekordů 
ve výtěžku. 
Opravdovým smyslem sbírky je naučit se pomáhat i ve svém okolí, 
nezavírat oči před cizím utrpením a být připraven podat pomocnou 
ruku. Děkujeme všem obyvatelům, kteří přispěli finančním darem.  
Poděkování patří také všem koledníkům a jejich vedoucím.  
Výtěžek ze všech pokladniček se posílá na sbírkové konto u České 
spořitelny. Zde je také možno posílat příspěvky po celý rok.  
Z centrálního konta je pak výtěžek použit na charitní projekty, většina 
peněz se vrací do míst, kde byly vykoledovány. 
Začátkem ledna byl rozeslán do všech poštovních schránek leták, kde 
byly informace o využití Tříkrálové sbírky 2006 a také poděkování.  
Také bylo možno přispět složenkou nebo SMS pro ty, kteří neměli 
možnost se s koledníky setkat. 

Podrobné informace o výsledcích letošní sbírky včetně 
výsledků předchozích ročníků jsou na:  

www.charita.cz nebo /www.acho.charita.cz /. 
 

 
VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH SKUPINEK VE FRYŠTÁKU: 

1. J.  Jasenský  9.655,-      9.  J. Vaňharová  3.740,- 
2. A.  Horáková  6.094,-    10. V. Konečná  2.484,- 
3. L.  Fuksa  5.972,-          11.  L. Kučera  4.690,- 
4. M. Němec  5.078,-         12. D. Odstrčil  4.700,- /Vítová/ 
5. J.  Skaličková  5.591,-   13. V. Divilová  5.115,- /Lukoveček/ 
6. L.  Görigová  8.364,-     14. A. Horáčková  3.908,-/dtto/ 
7. B.  Manďáková  4.731,-15. E. Zbranková  2.256,- 
8. H.  Němcová  7.829,-   16. K. Jasenská  5.839,- 

   C E L K E M  86.046,- Kč 
Upřímné poděkování všem s přáním všeho dobra v novém roce 

přeje charita Fryšták. 
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DISÁCKÝ PLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JE VIDĚT, ŽE JSTE SE NA LETOŠNÍM „DISÁCKÉM“ PLESE DOBŘE BAVILI. 
 
V sobotu večer 13. ledna se fryštácký Dis opět zaplnil skoro do 
posledního místečka ( letos byly poprvé k dispozici také prostory nově 
zrekonstruované jídelny ) . 
Konal se totiž tradiční „disácký ples“, který každoročně otevírá 
plesovou sezónu v našem městě. 
Kromě dobré zábavy ( hrálo opět Largo - sice dobře, ale možná by 
neškodilo do budoucna zkusit i jinou kapelu) bylo připraveno i krátké 
předtančení jednoho z párů zlínské Fortuny. 
Na všechny čekala oblíbená valašská kuchyně se zvěřinovými 
specialitami, slovácké víno a v neposlední řadě i bohatá tombola. 
Ta letošní vyvrcholila krátce po půlnoci a „někteří“ šťastlivci si mohli 
odnést domů výtečné frgály Martiny Grulichové nebo obložené mísy, 
které připravily kuchařky zdejší Základní školy. 
Nejvytrvalejší se rozcházeli až kolem třetí hodiny ranní a pro jistotu si 
ještě nechali od Johnyho (otce Komárka ) potvrdit, že kromě hrubé 
v kostele bude také „jedenáctá“ v Disu… 
A tak není divu, že se k vydařenému plesu ještě vracíme několika 
obrázky – včetně toho z titulní strany únorového Farníčku… 
          - pn - 
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D U C H O V N Í   S L O V O  
 
Tomáš Alva Edison vyzkoušel 1500 nejrůznějších žhavících 
vláken do žárovky, než našel to pravé.  

Po posledním pokusu se ho asistent  
zeptal: „Pane Edisone, jak se cítíte po  
1500 nezdarech ?“ Edison odpověděl:  
„To nebyly nezdary ! Teď už přece  
víme, že 1500 žhavících vlaken  
nefunguje.“ 

Co z toho můžeme vyvodit pro sebe? „Ten, kdo zabloudí, může 
omylem objevit nové cesty.“  Ve středu 21. února začneme 
postní dobu. Budeme se snažit pracovat na sobě, přemýšlet, co 
dělat pro zkvalitnění svého vztahu k Bohu. 
 Prosím, abychom nezapomněli, že my pouze zaséváme, 
Bůh dává vzrůst ! Pokrok v našem duchovním životě je 
spojením naší snahy, ale i pokory při nezdarech a Boží milosti. 
Nezáleží tedy jen na nás. Bůh nás utváří. Od nás to žádá 
odevzdanost a někdy pokořující zjištění, že jsme lidsky slabí. 
Ale pravdivá pokora nebe otevírá ! Odevzdanost a odevzdanost 
Bohu – to je cesta, která je osvobozující, protože se 
neodevzdáváme neosobnímu osudu, ale Boží lásce a 
milosrdenství. 

                    otec Mirek                       
   CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
 
DNES – 6X O MUŽÍCH 
Muži budou vždy tím, co z nich ženy udělají…  

(Rousseau) 
Všichni muži hledají ideální ženu, bohužel až po svatbě…                                        

( Rowlandová) 
Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy…  

       ( Cervantes) 
Muž říká to co ví, žena čím by se zalíbila…  

(Rousseau) 
Ženatí muži žijí déle nebo jim to tak připadá…  

  (Nestroy) 
Hanba mužům, kterým žena vládne…  

  ( Libuše) 
     Příště – o ženách 
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K A L E N D Á R I U M   Ú N O R 
   
  2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 
  4.2. 5. neděle v mezidobí 
  5.2. Památka sv. Agáty 
  6.2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů 
10.2. Památka sv. Scholastiky 
11.2. 6. neděle v mezidobí 
18.2. 7. neděle v mezidobí 
21.2. Popeleční středa 
22.2. Svátek Stolce sv. Petra 
23.2. Památka sv. Polykarpa 
25.2. 1. neděle postní 
   
  A K C E   DIS 
 
DISKLUB 
Každý všední den od 13:00 do 20:00 v DISu 
možnost pro děti a mládež trávit nezávazně  
volný čas.  
KLUB SKALNÍHO LEZENÍ 
v úterý a ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 v DISu 
vstupné 20,- Kč, pro členy Klubu zdarma 

 
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 –  Ú N O R   2007 
 
  6.2. - výroba rámečků a svícínků technikou pískování  
                                                           (materiál zajištěn) 
20.2. - batikování  

    (přineste si věci, které chcete batikovat) 
Podle počasí operativní domluva na sáňkování. 

Setkání probíhá od 9 - 11 hodin na faře - vždy v úterý. 
 
 

    Kontakt: Jana Jasenská 
        tel: 577 912 488, 
        mobil: 737 040 427 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SLABIKOVÁ  KŘÍŽOVKA  NA  ÚNOR 

 
Bude také letos platit… viz tajenka. 

Vodorovně: A. ochucená solí, náš oblíbený malíř (Ondřej ) – B. den 
v týdnu, obec kde jsme se narodili, plastický model – C. půl pár obuvi, 
nadřazený stav, brašna, etiopské jezero – D. značka ovocných 
bonbónů, bezhrbý velbloud, přísný mravokárce, provinění – E. tajenka 
– F. přivlastňovací zájmeno, umývadlo, hmotnost obalu, lesní šelma – 
G. obyvatelé Valašska, pracovati motykou. 
 
Svisle: 1. šelmy, vyčerpání – 2. náš herec ( Luděk ), míra ponořené 
části lodi, používala jehlu s nití – 3. roky, severočeské město, 
příslušníci lašského národa – 4. původ narození, malé plavidlo – 5. člen 
senátu, kryt motoru – 6. bezvědomí, kojenec, značka dlaždiček – 7. 
kosmický dopravní prostředek, je zavěšena, hromada –  
8. město na Aljašce, přirozeně ztráceti srst 
Nápověda : Tana 
Tajenka z minulého čísla:… má ten kdo má nejvíc ale ten kdo ví 
kdy má dost.               Připravil František Záloha 
   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,  
  Ludmila Görigová ml., 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. 
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