
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OSMISMĚRKA  NA  BŘEZEN 
 

T B Ř E C A T N E Z E R P E R T P A 

S Z L Í N E Ě M A K A R O N A Z R K 

O D K Y B E R N E T I K A B Ů E O S 

N A Ř J S A Z Ě Y Č N R L V E M S O 

Ž R A E Č I N Y P R O E V A P Ě O K 

Í Á N N V Í N T R Z T U R E K D L A 

T L A Č E N K A E K V S N E E Ě E T 

S I L A Á M I N A R E Z I M F L N R 

J P O B Y T I C A P A K A M R E Í A 

K A P E L N Í K E C A L K O C C R P 

O K O S Y P O Č E T N I C E L A P S 

 
Po vyškrtání následujících slov vám zůstane tajenka… 
ANEMIK  KOMPENZACE PALEC          STÍŽNOST 
DŘEVNICE    LYSINA    PÍLE             TABLETA 
EKRY    MAKARONA   POBYT            TLAČENKA 
JENČA  MEČOUN  POČETNICE          VŮZ 
KALK   MISTRYNĚ  POLANA          VZPĚR 
KAPACITA  MIZERA  PROSOLENÍ          ZEMĚDĚLEC 
KAPILÁRA  MRAČNA  REFERENT          ZLÍN 
KAPELNÍK  NAROZENINY REPREZENTACE 
KLACEK  OKOSY  SIMCA 
KYBERNETIKA  OSKA   SPARTA 
Tajenka z minulého čísla:… únor bílý pole sílí. 
                        Připravil František Záloha 
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D U C H O V N Í   S L O V O  
Často naříkáme a stěžujeme si, jakmile se  
máme něčeho vzdát nebo něco obětovat.  
Naše oběti jsou při tom tak nepatrné ve  
srovnání s tou, kterou pro nás přinesl Bůh.  
Nebyl to člověk, kdo byl vystaven utrpení  
jako první – před ním je na sebe dobrovolně vzal sám Bůh. 
Boží Syn přijal naši skutečnost a trpěl pro nás v lidském těle a 
lidským srdcem, ale ještě před tím přinesl oběť Otec: vždyť se vzdal 
svého Syna, který je mu vším! Není lásky bez oběti. Bůh miluje do 
krajnosti. Boží láska k nám je nepochopitelná. Vystihuje ji jedině 
slovo pošetilost, bláznovství. Pošetilost, s níž Otec posílá milovaného 
Syna k lidem s vědomím, že mu připraví utrpení a smrt! 
Na kříži zjevuje Bůh svou lásku k nám; v kříži pochopíme, že nás 
miluje a v kříži se k němu můžeme přiblížit. Doba postní nás má zase 
o něco více přiblížit k milujícímu Bohu. Je to čas milosti, výzva pro 
nás – jak vážně myslíme a žijeme svůj vztah k Pánu, svou víru. Ta se 
má projevovat skutky, jinak nemá cenu. Odpustím tomu, kdo mě 
urazil a bude mi také odpuštěno? Překonám nezájem a lhostejnost o 
druhého člověka? Začnu s pravidelnou modlitbou a spolehnu se na 
modlitbu ostatních za mě? Přestanu se svým sobeckým prosazováním 
se za každou cenu a uvidím, že druzí mě berou vážně? Rozhodnu se, 
že nebudu vyvolávat zbytečné rozepře a omluvím se, když pochybím 
a uvědomím si, že blízcí se také snaží mě milovat? 
Každý náš den je krůček na cestě s Pánem. Postní doba je 40 kroků. 
Přeji Vám, abyste je ušli s jistotou Boží lásky a jeho milosrdenství. 
                                                          otec Mirek 
   CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
DNES – 6X O ŽENÁCH 
Jenom žena ví, čeho je žena schopna.  

( Maugham) 
Žádná žena se nepokládá za ošklivou.  

( Ovidius) 
Mlčení je jediné zlato, které ženy nesnášejí.  

(Woman) 
Ženy jsou jako sněhová kalamita – vždy vás nejvíc překvapí, 
když to nejmíň čekáme.     ( Kobr) 
Žena, která neumí být šťastná doma, nebude šťastná nikde.  
       (Tolstoj) 
Ženy a víno dokážou i z moudrých mužů udělat hlupáky. 

(…) 
Příště – o manželství 
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K A L E N D Á R I U M   B Ř E Z E N 
 
  4.3.  2. neděle postní 
11.3.  3. neděle postní 
18.3.  4. neděle postní 
19.3.  Slavnost svatého Josefa 
25.3.  5. neděle postní 
   
  A K C E   DIS 
8. – 11. března 2007 
Malá Fatra 
Sněžnicový trek zimním pohořím krásných slovenských hor. V loni 
nás to dvakrát sfouklo – tak to letos zkusíme od západu. 
Sraz: čtvrtek 8.30 Fryšták nebo Přerov 
Cena: 670,-/790,- Kč (zahrnuje dopravu, materiál, nocleh ve stanu) 
Vede: Kosmič 
Náhradní termín: 15.- 18. března 2007 
23. – 25. března 2007 
Alpy a skialpy 
Kouzlo skialpinismu spočívá hlavně v možnosti podívat se po 
zasněžených horských velikánech i do míst mimo sjezdařská centra. 
Zde si vystoupat na vrcholy, pokochat se krásou okolí a sjet 
neporušenou pokrývkou bílé nádhery. 
Předběžná cena: 1500,- Kč 
Vede: Kosmič 
30. března – 1. dubna 2007 
Divoká voda 
Jaro je zde a třeba zvednout kotvy 
- pokud jarní tání naplní koryta Moravice, Opavy či Odry, zahájíme 
vodácký rok zde - pokud budou jesenické hory skoupé, sejdeme se 
při odemykání Doubravy. 
Předběžná cena: 700,- Kč 
Vede: Kosmič 

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 –  B Ř E Z E N   2007 
 6.3. Bylinky v naší kuchyni  

                   ( použití čerstvých i sušených bylinek při přípravě jídel ) 
                    20.3  Tvoření velikonočních dekorací 
                   ( uvítáme vlastní nápady, přineste si potřebný materiál ) 

 
Setkání probíhá vždy v úterý od 9 - 11 hodin na faře   
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PŘÍBĚH K ZAMYŠLENÍ 
 
Satan svolal světové shromáždění padlých andělů a ke svým 
pomocníkům pronesl řeč: 
"Nemůžeme zabránit křesťanům, aby chodili do kostela a nemůžeme 
jim vzít Bibli. Musíme jim ale zabránit, aby si vytvářeli důvěrný a trvalý 
vztah s Ježíšem Kristem. Když s Ním navážou spojení, naše moc nad 
nimi je zlomena. Proto je nechme chodit do kostelů a modliteben, 
neberme jim jejich konzervativní životní styl, ale zaměřme se na jejich 
volný čas, aby nemohli prožívat blízkost svého Spasitele. 
"Jak to máme udělat?" volali andělé. 
"Zaměstnávejte je malichernostmi života a  
používejte nespočet efektních triků,  
abyste zabavili jejich mysl," odpověděl. 
"Lákejte je utrácet, a potom si půjčovat. 
Zaplavte jim schránky reklamní poštou,  
letáky, objednávkovými katalogy 
a nabídkami zboží zdarma, nabízejte služby  
a falešné naděje. 
Ať jsou v jejich životě peníze vždycky na prvním místě. 
Přesvědčte ženy, aby raději neměly děti a chodily do zaměstnání na 
plný úvazek, aby kariéra byla důležitější než rodina. 
Ať manželé pracují šest nebo ještě lépe sedm dnů v týdnu, deset až 
dvanáct hodin, aby si mohli dovolit svůj náročný životní styl. 
Braňte rodičům trávit společný čas s dětmi. 

 
Jejich rodiny se začnou brzy rozpadat. 
Domov už nebude poskytovat rodině azyl před 
tlaky každodenních starostí.Drážděte jejich 
smysly, aby nemohli naslouchat tichému hlasu a 
rozjímat nad Biblí. A když se v neděli sejdou, 
přihrajte jim klepy a řečičky ze světa, zahrajte jim 
na nervy a hlavně, nedovolte jim čerpat sílu z 
Bible, aby odešli se zatíženým svědomím a 
rozbouřenými city. 
Přeplňte jejich životy nepřeberným množstvím 
dobrých důvodů nemít čas na modlitby ani 
příležitost hledat moc Boží.Brzy budou pracovat z 
vlastních sil, obětují zdraví a rodinu pro dobro 
příčiny." Shromáždění skončilo a padlí andělé 
nepřítele nedočkavě odešli plnit své úkoly... 
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ODPOVĚĎ STAŘÍČKA STUCHLÉHO 
Milý provinciále Františku, 
za mne jsme používali oslovení inspektor. 
Ale provinciál se mi líbí více. 
Ve slušné společnosti se na dopis 
odpovídá, a tak mi dovol, abych reagoval 
na Tvá slova, která zazněla při setkání 
spolubratří 17. ledna 2007 ve Fryštáku. 
To je místo, na které rád vzpomínám. 
Zde začalo zrno klíčit, aby po všech těžkostech, jak jsi mi psal, rostlo 
a vydalo 30ti 60ti a 100 násobný užitek. Musím se přiznat, že mé 
začátky ve Fryštáku byly docela krušné, protože jsem se ocitl v 
prostředí, které jsem neznal a neměl jsem ani žádné napojení na 
místní lidi. Musel jsem vynaložit veškerou svou vynalézavost, použít 
ducha pokory a především lásky, abych si získal důvěru Fryštáčanů. 
Jednoznačně mi pomáhala Panna Marie Pomocnice, bez níž bychom 
nedokázali nic. Ale co nic nestojí, za nic nestojí. Když jsem přišel s 
prvními kluky do Fryštáku, nebyl jsem nikterak zvlášť vítaný. Jednak 
proto, že o salesiánech se ještě v těchto krajích mnoho nevědělo a 
jednak proto, že místo tichých zbožných řeholních sester obsadila 
klášter horda divokých kluků plných životní energie a hravosti a na to 
Fryštáčané nebyli připraveni. 
Moc dobře jsem však věděl, že podobnou zkušenost prožil i Don 
Bosko. Já jsem se s ním osobně nesetkal, po mém příjezdu do Turína 
byl již na pravdě Boží, ale jeho žák a nástupce bl. Michal Rua mi o 
něm hodně vyprávěl. Říkával nám, že Don Bosko velmi zdůrazňoval 
odevzdanost do rukou Božích, vždyť ON je náš milovaný Otec, 
kterému na každém z nás nesmírně záleží. Dále Don Bosko mimo jiné 
salesiánům připomínal, jak důležitá je prostota života, do níž patří 
čistý, upřímný a nezištný přístup k lidem a k věcem a potom chtít 
dobro pro druhé a především pro ty, kteří potřebují nejvíce orientaci v 
životě – pro mladé. Věnovat se v době Dona Boska jako kněz 
výhradně klukům, převážně darebákům z ulice, bylo něco, co pro 
mnohé hraničilo s normálností. 
Tehdejší běžný kněz, drahý Františku, se neplahočil s kluky na 
výletech, ani nevymýšlel ztřeštěné zábavné kousky, aby je podchytil, 
zabavil a získal si jejich důvěru. Není divu, že to mnozí církevní 
představitelé nechápali a považovali ho v kněžském sboru za 
nežádoucí osobu. Ale kdo dnes ví o arcibiskupovi, který mu sužoval 
život, kdo dnes ví o kněžích, kteří na něho pohlíželi pohrdavě. Při tom 
se cítili být nástroji Božími; ve skutečnosti si ale počínali úzkoprse a 
ješitně… 
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ODPOVĚĎ STAŘÍČKA STUCHLÉHO - DOKONČENÍ 
 
Jak nám, Františku, připomínal Don Rua, Boží dílo se zastavit nedá.  
 Ani já se svými prvními salesiány jsme se nedali zastavit. 
Vnější  okolnosti stály často proti nám, ale přesvědčení o tom, že 
pokračujeme v díle Dona Boska, které je z Ducha Svatého pro dobro 
mládeže na Moravě a v Čechách, nás vždy pohánělo, abychom ve 
změněných podmínkách hledali nová řešení. 
 Naštěstí salesián nežije nikdy sám. Protože si uvědomuje 
vlastní limity, spoléhá se na podporu a pomoc ostatních salesiánů své 
komunity, v níž žije a s níž žije. V tom spočívá důležité tajemství 
salesiánské činnosti – nic nedělat na vlastní pěst. Sám jsem si to, 
milý Františku, dobře uvědomoval. Kdybych neměl věrného a 
poslušného budoucího kardinála Štěpána Trochtu a další skvělé 
salesiány, sám bych nic nezmohl. 
 Teď se s nebe dívám na Fryšták, ale i na ostatní místa, kde 
jsem působil a modlím se za ty, kteří pokračují v tom, co jsem z moci 
Boží započal. Mnozí, se kterými jsem spolupracoval, jsou již tady se 
mnou a také Vás pozdravují! Vzkazují, že máte pokračovat v díle 
Dona Boska při zachraňování mladých na místech, kde právě jste. 
 Málem bych zapomněl, zvlášť chci v tomto svém dopise 
pozdravit Johnyho, tedy otce Jana Komárka, který oslavil životní 
padesátku. 
 Drahý Františku, milí salesiáni, milí Fryštáčané a všichni 
příznivci díla Doba Boska žehnám Vám, raduji se z každého, kdo koná 
dobro pro druhého a pro spásu duší. 
                      Váš staříček Ignác Stuchlý  
 
P.S. Nedaleko mě se Ježíš s Pannou Marií na něčem 
domlouvají. Ale nevím na čem. Nechám se překvapit. 
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ZPĚVÁCKÉ VÁNOCE – DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA 
Vánoční posezení 
Zpěvácké vánoce ve Fryštáku by nebyly úplné bez již tradičního 
vánočního posezení, které se stalo formou určitého poděkování 
zpěvákům za jejich chvályhodnou aktivitu. Takové posezení bylo 
samozřejmě připraveno za významné podpory otce Mirka i tentokrát. 
Ovšem se snahou pozměnit trochu navyklou formu setkání a snad i 
dát mu také trochu duchovnější rozměr. 
Proto byla jako první část připravena minipouť na Hostýnek.  
Ti ze zpěváků, kteří cítili zájem o trochu duchovní stravy, se navečer 
sešli na dvoře DISu a po kousku toho folklóru (spočívajícím v 
kolektivním sledování rozdílného pojetí pojmu dochvilnost) vyrazili 
vozmo až na sám vrchol Hostýnka.  
Ten mnohé z přítomných opět (po kolikáté už?) překvapil 
povětrnostními podmínkami tak odlišnými od těch údolních – v tomto 
případě silným větrem i chladem (panujícím též v kostele). Ale tyto 
okolnosti byly výrazně převáženy prožitkem, který zde strávené 
chvíle nabídly. 
Už sama atmosféra prázdné večerní baziliky s vánoční výzdobou a 
lehkým osvětlením byla opravdu kouzelná a interiér skýtal pohledy, 
které v žádnou jinou denní dobu či situaci nenabízí. Zpěváci se po 
chvíli rozmístili v polokruhu před presbytářem a zde prožili mši 
svatou, kterou sloužil otcové Mirek a František, a zněla při ní Rybovka 
(takže měla vlastně o těchto vánocích ne tři, ale celkem čtyři 
provedení). Mše svatá to byla radostná a ta Rybovka – 
neopakovatelná. No, kdy jindy si ji můžete zazpívat v takové pohodě, 
bez obav, jen pro radost a oslavu Boží. O té zajímavé barokní ozvěně 
a již zmíněné atmosféře ani nemluvě. Všichni přítomní se také 
nakonec shodovali na tom, že prožili tuto část večera jako velké 
obohacení. 
A pak už následoval návrat – na faru, k druhé části setkání. Ta byla 
tentokrát zcela volná s tím, že i zde byla snaha o změny proti 
zvyklostem. A tak byl hlavním bodem občerstvení gulášek (ale, 
přátelé, byl to Gulášek s velkým G) a také v bodě dárečků došlo ke 
změně. Žádné losování jako jindy.  
Všichni zpěváci (a ovšem i muzikanti a otec Mirek) obdrželi památeční 
hrníček s potiskem – upomínkou na Rybovku. Gulášek i hrníček 
zahřály (nejen) srdce a byl tak jimi korunován pohodový zpěvácký 
večer. Na jehož závěr dostal každý ještě malou porci gulášku na 
cestu. Kam – no přeci do toho památečního hrníčku. 

 
- po- 

  



 
 

  - 8 -                  FARNÍČEK  3/07    
 

ADOPCE DĚTÍ NA DÁLKU 
Jestliže chceš žít pro sebe, musíš žít pro druhé - Seneca ml.                 
Milí přátelé 
koncem ledna jsme uzavřeli v našem městě další sbírku na podporu 
akce Adopce dětí na dálku. Součet všech vašich darů včetně zůstatku 
sbírky 2005/2006 ve výši 2.830,-Kč činil 38.650,- Kč. 27. ledna jsme 
odeslali platbu za čtyři indické děti ve výši 19.600,- Kč. Za další tři 
děti budeme platit 14.700,- Kč na začátku března ( jedno dítě bylo 
adoptováno v březnu roku 2005 a další dvě nově adoptované budou 
vybrány do konce února). Celkem tedy odešleme 34.300,- Kč a 
budeme podporovat sedm indických dětí.  
Na další sbírku nám zůstává základ 4.350,- Kč. 
Letošní sbírku zajišťovali tito ochotní Fryštačané : Růžena Vítková, 
Zdeňka Doležalová, Marie Zapletalová, Anna Skaličková, Mária 
Urbášková, Marie Kršáková, Marie Raková, Dana Konečná, Ivana 
Plšková, Mgr. Leopold Vavruška, Zdeněk Orsava a František Mrázek. 
Celkem se zapojilo 133 dárců a je potěšitelné, že adopci opět 
podpořila ZŠ Fryšták. Všem, kteří dokázali, že umějí žít pro druhé, 
děkují za „ naše“  indické děti             organizátoři sbírky 
 
   VODĚNÍ MEDVĚDA 
V neděli 18.2. se sešly rodiny v DISu s cílem naposledy si zaskotačit v 
maskách a povodit „živého“ medvěda fryštáckou farností. 
Prvním hostitelem fašankového průvodu byl otec  
Cyril Juruška, který má velmi blízko ke každé  
legraci. Pochválil medvěda, vodníka, ježka, 
Pipi,…a další „povedené“masky. 
Kápl každému na kostku cukru startovní medicínu  
a vyslal nás do fryštáckých ulic. Kolem páté jsme  
se utrmácení, ale spokojení vrátili do DISu.  
Zatímco dospělí odpočívali, děti jako pokropené  
živou vodou rozproudily bujarou zábavu v jedné z  
kluboven. Děkujeme všem, kteří nás přijali s otevřenou náručí a 
„babce“ vložili do koše nějakou sladkost či peníz. Po dobrotách se jen 
zaprášilo a 888,-Kč jsme předali naším DISáckým hostitelům.   

          
  

Už dnes se těšíme 
na další vodění 
medvěda. 

                        
Fryštácké rodiny                                                                           
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Jak jste se mohli dočíst ve Farníčku výtěžek sbírky v rámci živého 
Betléma byl 14.500,- Kč. Po odečtení nákladů na stavbu „betlémské 
stáje“ byla na účet UNICEF – konto PANENKA odeslána částka  
12. 171,- Kč. Zároveň Vám nabízíme fotografie několika panenek, 
které rovněž putovaly na pražskou adresu UNICEF. 
Věříme, že každá z nich najde svého majitele a výtěžek z prodeje 
„fryštáckých“ panenek zachrání životy desítkám afrických dětí. 

*** 
Zároveň bychom ještě chtěli touto cestou poděkovat paní Magdě 
Syptákové, která velmi obětavě všechny panenky našila a bez níž 
bychom nemohli tuto krásnou akci uskutečnit – patří jí za to upřímné 
Pán Bůh zaplať. 

*** 
Bohužel nemůžeme na stránkách Farníčku ukázat fotografie všech 
panenek, protože bychom tomu museli obětovat asi celé jedno číslo. 
Věříme však, že jste si je pozorně prohlédli pří výstavě v kostele. 
 
                                                        Organizátoři živého Betléma 
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D Ě J I N Y  F A R N O S T I 
KOSTEL – zvony (pokračování) 
Další rekvizice zvonů za 2. světové války 

 
Z nových zvonů se Fryštáčané bohužel příliš 
dlouho netěšili. Přišla další válka a další 
rekvírování. Podle zápisu P. Aloise Pijáka ve farní 
kronice měl být podle rozhodnutí okresního 
úřadu v Holešově ze dne 3.3.1942 ponechán na 
věži fryštáckého kostela pouze umíráček o váze 
40 kg. Dalším přípisem z okr. ú. v Holešově ze 
17.3.1942 byl nakonec výše uvedený výnos ze 
3.3.1942 naštěstí zrušen a to s tímto 
odůvodněním:  
Podle informace zástupce památkového úřadu 

v Brně je možno náboženské obci ponechati 1 zvon určený 
k vyzvánění, kdežto ve Vašem případě se jedná o umíráček, který za 
takový považovati nelze, a proto se Vám místo hořejšího zvonu (o 
váze 40 kg – umíráček) ponechává zvon (...) o váze 323 kg (Václav). 
Váha všech odevzdaných zvonů byla dohromady 1338 kg.  
Prof. Ludvík Jadrníček tedy v knize Městečko Fryšták uvádí 
nesprávnou informaci, když tvrdí, že byly zrekvírovány 3 velké zvony.  
Kromě zvonu Václav byl díky přičinlivosti  
fryštáckých farníků zachráněn ještě malý  
zvonek „sanktusáček“, který byl za války  
zazděn na půdě kostela a je dnes naším  
vůbec nejstarším zvonem z r. 1842. 
( O osudu „sanktusáčku“ jste se mohli  
dočíst v jednom ze starších čísel Farníčku)     
Zvony byly z věže sňaty dne 14. 4. 1942.  
Demontáž provedl Petr Janoštík – tesařský mistr z Holešova.  

Posudek o zvonech podal expert okr. úř. Holešov 
Jiří Peloušek (jinak strojní zámečník v Holešově). 
Dne 15. dubna 1942 byly zvony odvezeny do 
okresní sběrny v Holešově. Přepravu zajistil 
Metoděj Machačka – autodopravce z Fryštáku. 
Zvony tedy odjely zpět tam, odkud před 
necelými 20 lety (5. září 1921) ve velké slávě 
přijely a byly  vítány rozradostněným místním 
obyvatelstvem, které jistě v té době netušilo, jak 
krátký bude jejich život.   

pokračování příště 
-vn- 
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K O S T E L Y  N A  V A L A Š S K U 
 
BRATŘEJOV – KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE 
 
První písemná zmínka o obci Bratřejov pochází  
z 15. století, kdy je v dokumentech uváděna jako  
součást vizovického panství. 
Místní obyvatelé v té době navštěvovali kostel  
ve Vizovicích, do kterého jim cesta pěšky trvala více jak hodinu. 
O postavení kostela přímo v Bratřejově se zasloužil vizovický farář  
a děkan P. Jan Bartoš. 
Základní kámen byl položen 7. května 1871  
a k vysvěcení kostela došlo 22. října 1890. 
Kostel je vybudován v neogotickém slohu. 
Na první pohled zaujme kostelní věž, která  
je od základu až ke kříži postavena z kamene. 
Stavebníci použili kámen jako materiál také pro  
menší věže a cimbuří. Interiér kostela zdobí  
v presbyteriu okna s obrazy sestavenými z  
barevných kousků skla. Zobrazují Pána Ježíše,  
Pannu Marii a sv. Petra, sv. Jana Nepomuckého,  
sv. Ludmilu a  sv. Václava. 
V celé lodi kostela je devět barevných oken - šest po stranách a tři 
v průčelí. 
 

Na chrámových zdech visí šest obrazů ze života  
patronů svatých Cyrila a Metoděje, kteří jsou  
vyobrazeni také na hlavním oltáři. Boční oltář  
zobrazuje záchranu dítěte Andělem strážným. 
V gotickém stylu jsou zhotoveny také kazatelna  
a křtitelnice. 
Dvoumetrový pochromovaný kříž, upevněný na  
věži kostela zhotovil jeden bratřejovský farník  
při rekonstrukci stavby. Původní historický kříž 
je umístěn na přední stěně zdejší márnice. 
Kostel svatých Cyrila a Metoděje v Bratřejově je  
vysoký 40 metrů. 

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

Radovan Stoklasa, Příčná 1390, 
Rožnov pod Radhoštěm 
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ADOPCE DĚTÍ NA DÁLKU 
Jestliže chceš žít pro sebe, musíš žít pro druhé - Seneca ml.                 
Milí přátelé 
koncem ledna jsme uzavřeli v našem městě další sbírku na podporu 
akce Adopce dětí na dálku. Součet všech vašich darů včetně zůstatku 
sbírky 2005/2006 ve výši 2.830,-Kč činil 38.650,- Kč. 27. ledna jsme 
odeslali platbu za čtyři indické děti ve výši 19.600,- Kč. Za další tři 
děti budeme platit 14.700,- Kč na začátku března ( jedno dítě bylo 
adoptováno v březnu roku 2005 a další dvě nově adoptované budou 
vybrány do konce února). Celkem tedy odešleme 34.300,- Kč a 
budeme podporovat sedm indických dětí.  
Na další sbírku nám zůstává základ 4.350,- Kč. 
Letošní sbírku zajišťovali tito ochotní Fryštačané : Růžena Vítková, 
Zdeňka Doležalová, Marie Zapletalová, Anna Skaličková, Mária 
Urbášková, Marie Kršáková, Marie Raková, Dana Konečná, Ivana 
Plšková, Mgr. Leopold Vavruška, Zdeněk Orsava a František Mrázek. 
Celkem se zapojilo 133 dárců a je potěšitelné, že adopci opět 
podpořila ZŠ Fryšták. Všem, kteří dokázali, že umějí žít pro druhé, 
děkují za „ naše“  indické děti             organizátoři sbírky 
 
   VODĚNÍ MEDVĚDA 
V neděli 18.2. se sešly rodiny v DISu s cílem naposledy si zaskotačit v 
maskách a povodit „živého“ medvěda fryštáckou farností. 
Prvním hostitelem fašankového průvodu byl otec  
Cyril Juruška, který má velmi blízko ke každé  
legraci. Pochválil medvěda, vodníka, ježka, 
Pipi,…a další „povedené“masky. 
Kápl každému na kostku cukru startovní medicínu  
a vyslal nás do fryštáckých ulic. Kolem páté jsme  
se utrmácení, ale spokojení vrátili do DISu.  
Zatímco dospělí odpočívali, děti jako pokropené  
živou vodou rozproudily bujarou zábavu v jedné z  
kluboven. Děkujeme všem, kteří nás přijali s otevřenou náručí a 
„babce“ vložili do koše nějakou sladkost či peníz. Po dobrotách se jen 
zaprášilo a 888,-Kč jsme předali naším DISáckým hostitelům.   

          
  

Už dnes se těšíme 
na další vodění 
medvěda. 
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ODPOVĚĎ STAŘÍČKA STUCHLÉHO - DOKONČENÍ 
 
Jak nám, Františku, připomínal Don Rua, Boží dílo se zastavit nedá.  
 Ani já se svými prvními salesiány jsme se nedali zastavit. 
Vnější  okolnosti stály často proti nám, ale přesvědčení o tom, že 
pokračujeme v díle Dona Boska, které je z Ducha Svatého pro dobro 
mládeže na Moravě a v Čechách, nás vždy pohánělo, abychom ve 
změněných podmínkách hledali nová řešení. 
 Naštěstí salesián nežije nikdy sám. Protože si uvědomuje 
vlastní limity, spoléhá se na podporu a pomoc ostatních salesiánů své 
komunity, v níž žije a s níž žije. V tom spočívá důležité tajemství 
salesiánské činnosti – nic nedělat na vlastní pěst. Sám jsem si to, 
milý Františku, dobře uvědomoval. Kdybych neměl věrného a 
poslušného budoucího kardinála Štěpána Trochtu a další skvělé 
salesiány, sám bych nic nezmohl. 
 Teď se s nebe dívám na Fryšták, ale i na ostatní místa, kde 
jsem působil a modlím se za ty, kteří pokračují v tom, co jsem z moci 
Boží započal. Mnozí, se kterými jsem spolupracoval, jsou již tady se 
mnou a také Vás pozdravují! Vzkazují, že máte pokračovat v díle 
Dona Boska při zachraňování mladých na místech, kde právě jste. 
 Málem bych zapomněl, zvlášť chci v tomto svém dopise 
pozdravit Johnyho, tedy otce Jana Komárka, který oslavil životní 
padesátku. 
 Drahý Františku, milí salesiáni, milí Fryštáčané a všichni 
příznivci díla Doba Boska žehnám Vám, raduji se z každého, kdo koná 
dobro pro druhého a pro spásu duší. 
                      Váš staříček Ignác Stuchlý  
 
P.S. Nedaleko mě se Ježíš s Pannou Marií na něčem 
domlouvají. Ale nevím na čem. Nechám se překvapit. 
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ZPĚVÁCKÉ VÁNOCE – DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA 
Vánoční posezení 
Zpěvácké vánoce ve Fryštáku by nebyly úplné bez již tradičního 
vánočního posezení, které se stalo formou určitého poděkování 
zpěvákům za jejich chvályhodnou aktivitu. Takové posezení bylo 
samozřejmě připraveno za významné podpory otce Mirka i tentokrát. 
Ovšem se snahou pozměnit trochu navyklou formu setkání a snad i 
dát mu také trochu duchovnější rozměr. 
Proto byla jako první část připravena minipouť na Hostýnek.  
Ti ze zpěváků, kteří cítili zájem o trochu duchovní stravy, se navečer 
sešli na dvoře DISu a po kousku toho folklóru (spočívajícím v 
kolektivním sledování rozdílného pojetí pojmu dochvilnost) vyrazili 
vozmo až na sám vrchol Hostýnka.  
Ten mnohé z přítomných opět (po kolikáté už?) překvapil 
povětrnostními podmínkami tak odlišnými od těch údolních – v tomto 
případě silným větrem i chladem (panujícím též v kostele). Ale tyto 
okolnosti byly výrazně převáženy prožitkem, který zde strávené 
chvíle nabídly. 
Už sama atmosféra prázdné večerní baziliky s vánoční výzdobou a 
lehkým osvětlením byla opravdu kouzelná a interiér skýtal pohledy, 
které v žádnou jinou denní dobu či situaci nenabízí. Zpěváci se po 
chvíli rozmístili v polokruhu před presbytářem a zde prožili mši 
svatou, kterou sloužil otcové Mirek a František, a zněla při ní Rybovka 
(takže měla vlastně o těchto vánocích ne tři, ale celkem čtyři 
provedení). Mše svatá to byla radostná a ta Rybovka – 
neopakovatelná. No, kdy jindy si ji můžete zazpívat v takové pohodě, 
bez obav, jen pro radost a oslavu Boží. O té zajímavé barokní ozvěně 
a již zmíněné atmosféře ani nemluvě. Všichni přítomní se také 
nakonec shodovali na tom, že prožili tuto část večera jako velké 
obohacení. 
A pak už následoval návrat – na faru, k druhé části setkání. Ta byla 
tentokrát zcela volná s tím, že i zde byla snaha o změny proti 
zvyklostem. A tak byl hlavním bodem občerstvení gulášek (ale, 
přátelé, byl to Gulášek s velkým G) a také v bodě dárečků došlo ke 
změně. Žádné losování jako jindy.  
Všichni zpěváci (a ovšem i muzikanti a otec Mirek) obdrželi památeční 
hrníček s potiskem – upomínkou na Rybovku. Gulášek i hrníček 
zahřály (nejen) srdce a byl tak jimi korunován pohodový zpěvácký 
večer. Na jehož závěr dostal každý ještě malou porci gulášku na 
cestu. Kam – no přeci do toho památečního hrníčku. 

 
- po- 
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PŘÍBĚH K ZAMYŠLENÍ 
 
Satan svolal světové shromáždění padlých andělů a ke svým 
pomocníkům pronesl řeč: 
"Nemůžeme zabránit křesťanům, aby chodili do kostela a nemůžeme 
jim vzít Bibli. Musíme jim ale zabránit, aby si vytvářeli důvěrný a trvalý 
vztah s Ježíšem Kristem. Když s Ním navážou spojení, naše moc nad 
nimi je zlomena. Proto je nechme chodit do kostelů a modliteben, 
neberme jim jejich konzervativní životní styl, ale zaměřme se na jejich 
volný čas, aby nemohli prožívat blízkost svého Spasitele. 
"Jak to máme udělat?" volali andělé. 
"Zaměstnávejte je malichernostmi života a  
používejte nespočet efektních triků,  
abyste zabavili jejich mysl," odpověděl. 
"Lákejte je utrácet, a potom si půjčovat. 
Zaplavte jim schránky reklamní poštou,  
letáky, objednávkovými katalogy 
a nabídkami zboží zdarma, nabízejte služby  
a falešné naděje. 
Ať jsou v jejich životě peníze vždycky na prvním místě. 
Přesvědčte ženy, aby raději neměly děti a chodily do zaměstnání na 
plný úvazek, aby kariéra byla důležitější než rodina. 
Ať manželé pracují šest nebo ještě lépe sedm dnů v týdnu, deset až 
dvanáct hodin, aby si mohli dovolit svůj náročný životní styl. 
Braňte rodičům trávit společný čas s dětmi. 

 
Jejich rodiny se začnou brzy rozpadat. 
Domov už nebude poskytovat rodině azyl před 
tlaky každodenních starostí.Drážděte jejich 
smysly, aby nemohli naslouchat tichému hlasu a 
rozjímat nad Biblí. A když se v neděli sejdou, 
přihrajte jim klepy a řečičky ze světa, zahrajte jim 
na nervy a hlavně, nedovolte jim čerpat sílu z 
Bible, aby odešli se zatíženým svědomím a 
rozbouřenými city. 
Přeplňte jejich životy nepřeberným množstvím 
dobrých důvodů nemít čas na modlitby ani 
příležitost hledat moc Boží.Brzy budou pracovat z 
vlastních sil, obětují zdraví a rodinu pro dobro 
příčiny." Shromáždění skončilo a padlí andělé 
nepřítele nedočkavě odešli plnit své úkoly... 
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ODPOVĚĎ STAŘÍČKA STUCHLÉHO 
Milý provinciále Františku, 
za mne jsme používali oslovení inspektor. 
Ale provinciál se mi líbí více. 
Ve slušné společnosti se na dopis 
odpovídá, a tak mi dovol, abych reagoval 
na Tvá slova, která zazněla při setkání 
spolubratří 17. ledna 2007 ve Fryštáku. 
To je místo, na které rád vzpomínám. 
Zde začalo zrno klíčit, aby po všech těžkostech, jak jsi mi psal, rostlo 
a vydalo 30ti 60ti a 100 násobný užitek. Musím se přiznat, že mé 
začátky ve Fryštáku byly docela krušné, protože jsem se ocitl v 
prostředí, které jsem neznal a neměl jsem ani žádné napojení na 
místní lidi. Musel jsem vynaložit veškerou svou vynalézavost, použít 
ducha pokory a především lásky, abych si získal důvěru Fryštáčanů. 
Jednoznačně mi pomáhala Panna Marie Pomocnice, bez níž bychom 
nedokázali nic. Ale co nic nestojí, za nic nestojí. Když jsem přišel s 
prvními kluky do Fryštáku, nebyl jsem nikterak zvlášť vítaný. Jednak 
proto, že o salesiánech se ještě v těchto krajích mnoho nevědělo a 
jednak proto, že místo tichých zbožných řeholních sester obsadila 
klášter horda divokých kluků plných životní energie a hravosti a na to 
Fryštáčané nebyli připraveni. 
Moc dobře jsem však věděl, že podobnou zkušenost prožil i Don 
Bosko. Já jsem se s ním osobně nesetkal, po mém příjezdu do Turína 
byl již na pravdě Boží, ale jeho žák a nástupce bl. Michal Rua mi o 
něm hodně vyprávěl. Říkával nám, že Don Bosko velmi zdůrazňoval 
odevzdanost do rukou Božích, vždyť ON je náš milovaný Otec, 
kterému na každém z nás nesmírně záleží. Dále Don Bosko mimo jiné 
salesiánům připomínal, jak důležitá je prostota života, do níž patří 
čistý, upřímný a nezištný přístup k lidem a k věcem a potom chtít 
dobro pro druhé a především pro ty, kteří potřebují nejvíce orientaci v 
životě – pro mladé. Věnovat se v době Dona Boska jako kněz 
výhradně klukům, převážně darebákům z ulice, bylo něco, co pro 
mnohé hraničilo s normálností. 
Tehdejší běžný kněz, drahý Františku, se neplahočil s kluky na 
výletech, ani nevymýšlel ztřeštěné zábavné kousky, aby je podchytil, 
zabavil a získal si jejich důvěru. Není divu, že to mnozí církevní 
představitelé nechápali a považovali ho v kněžském sboru za 
nežádoucí osobu. Ale kdo dnes ví o arcibiskupovi, který mu sužoval 
život, kdo dnes ví o kněžích, kteří na něho pohlíželi pohrdavě. Při tom 
se cítili být nástroji Božími; ve skutečnosti si ale počínali úzkoprse a 
ješitně… 
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D U C H O V N Í   S L O V O  
Často naříkáme a stěžujeme si, jakmile se  
máme něčeho vzdát nebo něco obětovat.  
Naše oběti jsou při tom tak nepatrné ve  
srovnání s tou, kterou pro nás přinesl Bůh.  
Nebyl to člověk, kdo byl vystaven utrpení  
jako první – před ním je na sebe dobrovolně vzal sám Bůh. 
Boží Syn přijal naši skutečnost a trpěl pro nás v lidském těle a 
lidským srdcem, ale ještě před tím přinesl oběť Otec: vždyť se vzdal 
svého Syna, který je mu vším! Není lásky bez oběti. Bůh miluje do 
krajnosti. Boží láska k nám je nepochopitelná. Vystihuje ji jedině 
slovo pošetilost, bláznovství. Pošetilost, s níž Otec posílá milovaného 
Syna k lidem s vědomím, že mu připraví utrpení a smrt! 
Na kříži zjevuje Bůh svou lásku k nám; v kříži pochopíme, že nás 
miluje a v kříži se k němu můžeme přiblížit. Doba postní nás má zase 
o něco více přiblížit k milujícímu Bohu. Je to čas milosti, výzva pro 
nás – jak vážně myslíme a žijeme svůj vztah k Pánu, svou víru. Ta se 
má projevovat skutky, jinak nemá cenu. Odpustím tomu, kdo mě 
urazil a bude mi také odpuštěno? Překonám nezájem a lhostejnost o 
druhého člověka? Začnu s pravidelnou modlitbou a spolehnu se na 
modlitbu ostatních za mě? Přestanu se svým sobeckým prosazováním 
se za každou cenu a uvidím, že druzí mě berou vážně? Rozhodnu se, 
že nebudu vyvolávat zbytečné rozepře a omluvím se, když pochybím 
a uvědomím si, že blízcí se také snaží mě milovat? 
Každý náš den je krůček na cestě s Pánem. Postní doba je 40 kroků. 
Přeji Vám, abyste je ušli s jistotou Boží lásky a jeho milosrdenství. 
                                                          otec Mirek 
   CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
DNES – 6X O ŽENÁCH 
Jenom žena ví, čeho je žena schopna.  

( Maugham) 
Žádná žena se nepokládá za ošklivou.  

( Ovidius) 
Mlčení je jediné zlato, které ženy nesnášejí.  

(Woman) 
Ženy jsou jako sněhová kalamita – vždy vás nejvíc překvapí, 
když to nejmíň čekáme.     ( Kobr) 
Žena, která neumí být šťastná doma, nebude šťastná nikde.  
       (Tolstoj) 
Ženy a víno dokážou i z moudrých mužů udělat hlupáky. 

(…) 
Příště – o manželství 
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K A L E N D Á R I U M   B Ř E Z E N 
 
  4.3.  2. neděle postní 
11.3.  3. neděle postní 
18.3.  4. neděle postní 
19.3.  Slavnost svatého Josefa 
25.3.  5. neděle postní 
   
  A K C E   DIS 
8. – 11. března 2007 
Malá Fatra 
Sněžnicový trek zimním pohořím krásných slovenských hor. V loni 
nás to dvakrát sfouklo – tak to letos zkusíme od západu. 
Sraz: čtvrtek 8.30 Fryšták nebo Přerov 
Cena: 670,-/790,- Kč (zahrnuje dopravu, materiál, nocleh ve stanu) 
Vede: Kosmič 
Náhradní termín: 15.- 18. března 2007 
23. – 25. března 2007 
Alpy a skialpy 
Kouzlo skialpinismu spočívá hlavně v možnosti podívat se po 
zasněžených horských velikánech i do míst mimo sjezdařská centra. 
Zde si vystoupat na vrcholy, pokochat se krásou okolí a sjet 
neporušenou pokrývkou bílé nádhery. 
Předběžná cena: 1500,- Kč 
Vede: Kosmič 
30. března – 1. dubna 2007 
Divoká voda 
Jaro je zde a třeba zvednout kotvy 
- pokud jarní tání naplní koryta Moravice, Opavy či Odry, zahájíme 
vodácký rok zde - pokud budou jesenické hory skoupé, sejdeme se 
při odemykání Doubravy. 
Předběžná cena: 700,- Kč 
Vede: Kosmič 

Více informací najdete na webových stránkách DISu – www.disfrystak.cz 
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 6.3. Bylinky v naší kuchyni  

                   ( použití čerstvých i sušených bylinek při přípravě jídel ) 
                    20.3  Tvoření velikonočních dekorací 
                   ( uvítáme vlastní nápady, přineste si potřebný materiál ) 

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

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OSMISMĚRKA  NA  BŘEZEN 
 

T B Ř E C A T N E Z E R P E R T P A 

S Z L Í N E Ě M A K A R O N A Z R K 

O D K Y B E R N E T I K A B Ů E O S 

N A Ř J S A Z Ě Y Č N R L V E M S O 

Ž R A E Č I N Y P R O E V A P Ě O K 

Í Á N N V Í N T R Z T U R E K D L A 

T L A Č E N K A E K V S N E E Ě E T 

S I L A Á M I N A R E Z I M F L N R 

J P O B Y T I C A P A K A M R E Í A 

K A P E L N Í K E C A L K O C C R P 

O K O S Y P O Č E T N I C E L A P S 

 
Po vyškrtání následujících slov vám zůstane tajenka… 
ANEMIK  KOMPENZACE PALEC          STÍŽNOST 
DŘEVNICE    LYSINA    PÍLE             TABLETA 
EKRY    MAKARONA   POBYT            TLAČENKA 
JENČA  MEČOUN  POČETNICE          VŮZ 
KALK   MISTRYNĚ  POLANA          VZPĚR 
KAPACITA  MIZERA  PROSOLENÍ          ZEMĚDĚLEC 
KAPILÁRA  MRAČNA  REFERENT          ZLÍN 
KAPELNÍK  NAROZENINY REPREZENTACE 
KLACEK  OKOSY  SIMCA 
KYBERNETIKA  OSKA   SPARTA 
Tajenka z minulého čísla:… únor bílý pole sílí. 
                        Připravil František Záloha 
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