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Nezapomeňte v květnu….viz tajenka. 

1. Řada vozidel – 2. Batoh – 3. Církevní hodnost – 4. Fotbal – 5. Hudební nástroj – 6. 
Bývalý obyvatel Chodska (Jan Sladký) – 7. Učitel – 8. Kobyla – 9. Zobat –  
10. Druhy pečiva – 11. Církevní budova – 12. Část dolní končetiny – 13. Polské 
město – 14. Chemický prvek zn. Sl – 15. Japonský způsob sebeobrany – 16. Český 
herec (Petr) – 17. Hudební těleso – 18. Fialová polní květina 
 

Tajenka z minula:  …pravda vyjde vždy najevo jako olej na vodu. 

            Připravil František Záloha 
O M L U V A  V Š E M  L U Š T I T E L Ů M 

Milí čtenáři a hlavně luštitelé… 
 
V některých letošních číslech Farníčku se vloudila do našich křížovek 
malá chybička a osnova byla nedopatřením  posunuta, takže bohužel 
nesouhlasila vepsaná slova. 
Samozřejmě to nebyl úmysl, ale i přes všechnu naši snahu spíše 
nepozornost. 
Omlouváme se i tvůrci panu Františku Zálohovi, který podklady pro 
křížovky dodal vždy v  pořádku. 
Znáte to – kdo nic nedělá, nic nepokazí…. 
Věříme, že i přes to se Vám podařilo vždy tajenku správně vyluštit. 
                       Vaše redakce 
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V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 
slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže je 
květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská, 
ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec je modlitbou 
krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je 
též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 
nechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. Přesto 
co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence 
už mnohé vyprosila. 
 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 
famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 
Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 
ji připravovali. 
 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 
biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 
Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 
potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 
vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 
svou láskou je Světlo pro každého člověka. 
 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 
Marii. 
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D U C H O V N Í   S L O V O 
Když svatý Bernard každé ráno i večer 
chodíval do chóru, aby se společně  
s bratry modlil breviář, šel kolem krásné  
sochy Panny Marie. Pokaždé se podíval  
a tiše zvolal: „Salve Regina!“ Stalo se  
v den, kdy byl Bernard plný neklidu,  
že prošel kolem Panny Marie a zapomněl  
ji pozdravit. Za jeho zády se náhle ozvalo: 
„Salve Bernard!“ To Panna Maria  
pozdravila jeho. A on si uvědomil,  
že Mariina věrnost je mnohem větší a stálejší než jeho. 
Zda to svatý Bernard slyšel, jak se traduje, anebo se mu to zdálo, 
není důležité. Ten vjem byl a nese se dál. 
Májové pobožnosti jsou Vaše pozdravení Panně Marii a můžeme si být 
jistí, že ona nezapomíná odpovědět. Chci povzbudit dospělé, mládež  
i děti k účasti na májových, ať nás nemusí Panna Maria upozorňovat, 
že na naši nebeskou Matku zapomínáme. 
Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás. 

      Krásné prožití máje Vám přeje otec Miroslav        

 
   B L A H O P Ř Á N Í 

Právě na této stránce jsme byli zvyklí 
setkávat se v duchovním slovu s naším 
bývalým knězem P. Emilem Matušů. Dnes 
už duchovní správce slušovické farnosti 
oslavil minulý týden v plné síle svou 
šedesátku. Milý otče Emile – za všechny 
Fryštačany Vám přejeme hlavně hodně 
zdraví, Božího požehnání a do dalších let  
společně vyprošujeme u našeho Pána 

hodně sil ve Vašem povolání…..                           „bývalí farníci“ 
 

    MOUDROSTI  OD A  DO  Z     …PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
� Chceš-li spát sladce, večeřej jen krátce. 
� Chval zlého jak chceš, dobrý nikdy nebude. 
� Chyba je věřit všemu, chyba je nevěřit ničemu. 
� I křivé dřevo dobře hoří. 
� I z malé jiskry vzplane velký požár. 
� I opatrní ptáci bývají chyceni. 
� I malý člověk dělá často velké hlouposti. 
� Jen u not platí prázdné hlavičky víc než plné. 
� Jen cizíma očima lze vidět své nedostatky. 

Je správné učit se i od nepřátel. 
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  2.5. Památka svatého Atanáše 
  3.5. 4. neděle velikonoční 
10.5. 5. neděle velikonoční 
14.5. Svátek svatého Matěje 
16.5. Svátek svatého Jana Nepomuckého 
17.5. 6. neděle velikonoční 
21.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 
24.5. 7. neděle velikonoční 
26.5. Památka svatého Filipa Netuho 
31.5. Slavnost Seslání Ducha Svatého 
                                                                  Svatý Jan Nepomucký      
    DIS – J  A R N Í   T V O Ř E N Í 
Ve čtvrtek 23. dubna se sešlo kolem 40 dětí, maminek a babiček 
v atelieru DISu na „Jarním tvoření“. Děti vyráběly drobné dárečky pro 
maminky pomocí smaltování a ubrouskové techniky.  
Všichni měli určitě radost z vyrobených šperků a barevných obrázků. 
Děkujeme paní Milce Osohové z Centra pro rodinu Zlín za zajištění 
materiálu a spolupráci. Věříme, že byli spokojeni i ti, kteří mezi nás 
přišli poprvé. Těšíme se na další akce.                         katechetky 

 

    S Č Í T Á N Í   V Ě Ř Í C Í C H 
V neděli 19. dubna proběhlo v kostelích naší arcidiecéze sčítání 
věřících. Výsledky už jsou zpracovány. 
Vyplývá z nich celá řada zajímavých informací o struktuře Fryštácké 
farnosti. Na bohoslužbách se celkem přihlásilo 448 osob, z toho 260 
žen a 180 mužů. Výdělečně činných je 147 lidí – peníze nevydělává 
301 osob. (V počtu 301 nejsou jenom děti, ale i starší osoby…)     
JE NÁS MOC A NEBO MÁLO ?                                         redakce 
   F R Y Š T Á C K Ý   K L U B  M A M I N E K  -  K V Ě T E N 
VŽDY V ÚTERÝ OD 9 – 11 HODIN 
  5. 5. Říkanky s Danuškou   
12. 5. Den krásy s Mary Kay, průběžné konzultace a líčení podle 

objednání během dopoledne 
19. 5. Jdeme s dětmi na hřiště do Disu. 
26. 5. Sebepřijetí - beseda s paní Růženou Sekulovou.   
 
Pravidelné čtvrtky od 16-18 hodin: 
Herna – volné hraní dětí 
Páteční tvoření - 29. 5. v 17 hod.: 
Smaltování se Šárkou, výroba šperků netradičním,  
ale zároveň velmi jednoduchým způsobem. 
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ADOPCE NA DÁLKU 
Jak jistě víte je řada našich farníků už několik let zapojena do projektu 
Adopce na dálku. V uplynulých dnech nám přišel krásný dopis od 
jednoho „z našich dětí“ a byla by škoda nechat si jej pro sebe.  
Rádi Vás proto s ním seznámíme…          organizátoři akce 
Drazí adoptivní rodiče. Posílám mnoho pozdravů a modlím se za Vás. 
Doufám, že vám Bůh žehná. 
Já i moje rodina jsme zdraví. Doufám, že vy také. Nyní studuji první 
rok P.U.C. Ve škole se mi daří. Když jsem studoval S.S.L.C. byl jsem 
jedním z nejlépe hodnocených žáků. V prvním roce P.U.C.  jsem si 
vybral vědní obor. Moje známky byly okolo 90%. Blíží se poslední 
zkouška, připravuji se na ni. Studuji večer od 19hod do 21hod. 
V tomto roce jsem se zúčastnil mnoha soutěží: mluvení, kvízy, 
kreslení… atd. V některých soutěžích jsem dosáhl ocenění pro nejlepší. 
Můj otec s matkou pracují. Můj otec je alkoholik. Téměř vše co vydělá, 
utratí za alkohol. Moje sestra navštěvuje 4. třídu. Studuje velmi pilně.  
Od mého posledního dopisu se mnoho nezměnilo. Mám nové domácí 
zvíře - krávu. Je to naše jediné zvíře. Dávám jí často něco k jídlu, takže 
mě má ráda a já jí mám také rád. Každý den večer hraji kriket. Velmi 
mě tato hra baví a naplňuje mě pocitem štěstí.  
Je zde velké horko. Tento rok zatím mnoho nenapršelo. Máme tedy 
málo vody v naší studni.  
Věřím, že brzo zaprší, všude budou kvést květiny a stromy.  
Velikonoce se blíží. Brzy bude Svatý týden. Děkuji za všechnu pomoc, 
kterou jste pro mě vykonali. Děkuji Vám z hloubky mého srdce. Nikdy 
nezapomenu na Vaši pomoc. Přeji Vám radostné Velikonoce. Stále na 
Vás vzpomínám ve svých modlitbách. Nechť všemohoucí Bůh Vás 
zahrne zdravím, mírem ve Vaší duši a úspěchem ve Vaší práci. 

 
Váš milující Nihal Winston D´cunha 
Kadri Hills, Nanthoor 
Bejai Post Mangalore – 575 004 
D.K Karnataka State INDIA 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
S dopisem přišel i tento obrázek 
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PAPEŽ NAVŠTÍVÍ ČESKOU REPUBLIKU 
Ve dnech 26. – 28. září navštíví Svatý  
otec Benedikt XVI. naši zemi. Bude to  
jeho první návštěva u nás a je potřeba  
se na ni dobře připravit. Také proto 
vydali naši biskupové pastýřský list k  
této návštěvě – my z něj vybíráme  
některé důležité informace. 
 
Naše postoje vyjadřuje i motto a logo  
návštěvy Svatého otce.  
Motto zní: Láska Kristova je naší silou.  
Nechceme se nijak mocensky  
prosazovat, neusilujeme o vládu  
nad kýmkoli, ctíme svobodu každého, 
jsme však silní a pevní a toužíme vítězit 
silou lásky. Poslední papežové tuto  
kulturu a tradici nazývají civilizací lásky. 
Jsme ve svých snahách nositeli kultury založené sv. Cyrilem a 
Metodějem a současně nositeli tradice sv. Václava. Jsme občany své 
vlasti, České republiky, a zároveň křesťany. Již jsme se zmínili, že 
setkání se Svatým otcem vyžaduje přípravu. Má-li nám přinést užitek, 
musíme do ní mnoho vložit.  
Proto společně zahajujeme duchovní přípravu a budeme velmi rádi, 
když se jí hojně účastníte. Připravme se modlitbou, osobní i společnou. 
Připravme se tematicky zaměřenou četbou Písma a duchovních spisů. 
Podněty naleznete v právě vydávané brožurce, kterou dostanete do 
rukou. Připravte se osobními úvahami nad zvolenými tématy a 
hovořme o nich spolu v našich rodinách a ve společenstvích farností. 
Život má ovšem také rovinu činu, kterou nelze při přípravě pominout. 
Sv. Jakub jasně říká, že víra bez skutků je mrtvá (Jk 2,17). Čiňme 
dobro. Čeho je v naší současnosti nejvíce třeba? Naděje. Vnímáme 
tiché volání spravedlivě žijícího člověka, který si připadá bezmocný 
tváří v tvář ničivé vlně špatností, a slyšíme současně výkřik lidí 
propadlých požitkům a chtivosti, kteří dělají vše pro to, aby se alespoň 
teď na chvilku zbavili strašné myšlenky, že jejich život nemá smysl? 
Přípravu na setkání se Svatým otcem začínáme s téměř pětiměsíčním 
předstihem. Nechceme ji odkládat. Na poslední chvíli a ve spěchu se nic 
neudělá dobře a většinou se neudělá vůbec nic. Kéž tedy započaté naše 
společné dílo přípravy roste a kéž jeho růst nám všem přinese radost. 
Každého z Vás provázíme svou modlitbou a všem ze srdce žehnáme.           
 

     Vaši čeští a moravští biskupové. 
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VELIKONOCE V DISU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Only love, only love can leave such a mark. 

Only love, only love can heal such a scar.” 

Toť úryvek (refrén) jedné písničky z nového CD skupiny U2. Mnozí 
organizátoři Velikonoc se tak velkou událostí, jako je vydání nového 
hudebního nosiče této legendární kapely, nechali zcela pohltit, a tak 
se toto několikaverší stalo mottem našich Velikonoc. Když se na to 
člověk tak zpětně dívá, zřejmě to byla nakonec vskutku dobrá volba. 
Vždyť pro kterou dobu se tato slova, která překladu znamenají: „Jen 
láska, jen láska nechá takovou stopu. Jen láska, jen láska uzdraví 
takový šrám!“, hodí více než právě pro Velikonoce?!  
Ty letošní na DISu byly opět ve znamení konkrétní pomoci bližním na 
zelený čtvrtek, nočního putování v noci ze čtvrtku na pátek, křížové 
cesty a velkopátečních obřadů v krásné přírodě, sobotní vigilie a 
samozřejmě také oslavy Vzkříšení. Letos také nechyběl křest jedné 
z účastnic. Ten, myslím, nemá smysl popisovat. Kdo nezažil, 
nepochopí, jaká to byla síla☺! Jistě, každý křest je jedinečný a 
neuvěřitelně cenný, ale v tomto případě, kdy se smích naprosto 
spontánně střídal s dojetím, to bylo  
obzvláště výjimečné. Tentokrát byl  
více podpořen i hravý duch, kdy se  
např. sehrál souboj v inovativním  
scrabblu, pod kůži se nám dostalo  
pár přísloví tety Kateřiny nebo byla  
po našich elitních týmech vyžádána  
pomoc při jednom světovém  
výzkumném projektu…☺. 
Inu, co dodat?! Byly to opět moc pěkně prožité Velikonoce, ze který si 
každý mohl odvézt spoustu zážitků a hlavně vědomí, že Jeho láska 
uzdraví každý šrám!                                                          - ligo - 
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EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI 
V úterý 21. dubna se znovu po čtvrtletní pauze sešla kompletní 
ekonomická rada fryštácké farnosti ve složení P. Miroslav Dibelka, 
Jenda Košák, Ferda Kočenda a Pavel Nášel. Na programu byl důležitý 
plán - pokračování oprav našeho farního kostela. Úvodem otec Mirek 
informoval o stavu financí (momentálně je na našem účtu asi 400 
tisíc korun). Nutno říci, že hlavně díky Vašim štědrým darům si letos 
můžeme dovolit některé další důležité investiční akce – mezi které 
bude zcela jistě patřit nátěr střechy kostela. Předběžně se počítá s 
tím, že na to budeme muset vyčlenit minimálně 200 tisíc korun. 
Součástí však bude i kontrola stavu střešní krytiny, případně některé 
nutné menší opravy. Jen pro Vaši informaci – speciální komaxitová 
barva na celou plochu střechy kostela (mimo věž, která je z mědi) 
bude stát kolem 70. tisíc korun. Další důležitou opravou bude okopání 
severní stěny kostela do výšky zhruba 2 metrů. Tuto činnost je nutné 
provést kvůli odvětrání zavlhčené venkovní omítky. V této souvislosti 
jsme se rozhodli oslovit některé zdatné důchodce, kteří by byli 
ochotni v časovém harmonogramu do začátku června tuto práci 
provést. Na to by totiž měla navazovat farní brigáda, při které dojde 
k výkopu kanalizace na severní straně kostela (cca 40 – 50 m), 
položení speciální izolace, odvětrání stěny a následné zahrnutí a 
předláždění celé plochy. Některé z těchto činností však budou 
provedeny specializovanou firmou ve spolupráci s Městským úřadem 
Fryšták – což nám ušetří nejenom síly, ale i finanční prostředky. 
V každém případě však budeme potřebovat v sobotu 6. června 
silné a ochotné ruce. Věříme, že tentokrát přijdete v  hojném 
počtu – jinak bychom totiž nemohli pokračovat v dalších 
plánovaných pracích. 
Rozhodli jsme se rovněž vyslyšet naléhavé volání některých farníků 
po tom, aby se do lavic v našem kostele pořídilo nové čalounění 
(sedáky). Je pravda, že to současné už vypadá opravdu otřesně a 
nedůstojně a mimochodem jsem ve farních zápisech zjistil, že jeho 
stáří je více než 35 let, takže si opravdu výměnu zaslouží. 
Na tuto opravu si musíme připravit dalších zhruba 40. tisíc korun, ale 
věříme, že i tyto prostředky budou využity účelně a kromě 
estetického hlediska se také zlepší kvalita sezení v lavicích. Zároveň 
by během jarních měsíců měla být dokončena instalace dalších 
topidel do lavic v přední části kostela. Ty už byly dokoupeny a čeká se 
na jejich namontování. Jak sami vidíte, úkolů jsme si na letošní rok 
dali více než dost a věříme, že díky Vaší podpoře (finanční, pracovní i 
duchovní) je úspěšně zvládneme a náš kostel bude zase o něco 
pěknější. Protože to, jak vypadá náš duchovní stánek je věcí nás farníků a 

nikoliv pana faráře – a měli bychom jej předat dalším generacím v takovém 

stavu, abychom se za to nemuseli stydět.                                                  - pn - 
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FOTOGRAFIE K ČLÁNKU NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRANĚ 

Z audience u papeže Pia X. P. 
Jan Drábek je pátý zleva, fryštácký rodák P. Antonín Ostrčilík drží 

podušku s korunkami, po levici Mons. A. C. Stojana. 
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VÝLET 5. A 6. TŘÍDY NÁBOŽENSTVÍ  
V úterý 7. dubna jsme se vydali autobusem do Zlína. První zastávka 
byla mrakodrap, kde jsme vyjeli výtahem až na střechu, zde se 
nachází i kavárna. Výhled na Zlín byl úžasný. Baťovu skromnou 
pojízdnou kancelář obdivovali všichni, i to že se proslavil náš rodák po 
celém světě. Po prohlídce jsme odešli do střediska NADĚJE, kde 
pracují mentálně postižení lidé. Přivítala nás vychovatelka Katka, 
která nám vše, co se u nich vyrábí, hezky povyprávěla (zvířátka z 
látek, polštáře, pletené košíky, atd.). Nás hodně zajímalo chování 
pískomilů a želv, které jsme mohli dokonce i nakrmit. Zde jsme si 
také uvědomili fakt a děkujeme Bohu za to, že jsme se narodili 
zdraví, a zároveň poprosili P. Marii o ochranu pro celé naše rodiny. 
Poté jsme odjeli (pro někoho poprvé) trolejbusem na pobočku Naděje 
VČELKA, kde se vyrábí tkané koberce, svíčky ze včelího vosku a 
keramika. Po prohlídce jsme šli do prodejny s barem, kde jsme 
dostali zmrzlinový pohár - to byla dobrota. Každý si koupil nějakou 
drobnost, nezapomněli jsme s dárečky ani na rodiče. V poledne jsme 
opět jeli trolejbusem a pak autobusem do Fryštáku. Děti byly hodné, 
prožili jsme pěkné a zajímavé dopoledne.  
                Děkujeme všem, kteří nám vyšli vstříc při zajišťování akce. 
               katechetky Miroslava Langrová a Jarmila Macháčková 
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CESTA NA KONEC SVĚTA – 9. ČÁST – AŽ NA KONEC SVĚTA ☺☺☺☺ 
SANTIAGO DE COMPOSTELA – NEGREIRA – OLVEIROA – FISTERRA 

Město Santiago není pro většinu poutníků 
konečnou stanicí. Většina poté pokračuje 
ještě sto kilometrů na západ až ke břehu 
Atlantiku. Zde se nachází městečko 
Fisterra, což v překladu znamená „Konec 
světa“. Tento název vznikl ve středověku, 
protože když se lidé postavili na útes a 
před sebou viděli jen nekonečné pole 
modré, řekli si, že tady už opravdu země 
musí končit.Tak tedy po dni odpočinku, 
kdy jsem se po Santiagu belhal jak Lazar, 
jsem opět hodil na záda batoh a vydal se 
dále. A cesta se mi velice líbila, protože 
jednak vedla lesem a byla mnohem 

volnější. Spousta poutníků už totiž do Fisterry nejde pěšky, ale 
autobusem. První den bylo krásně, ale tělo už nějak nechtělo 
poslouchat, noha zlobila, takže jsem chůzi kombinoval se stopem. 
Španělé mě ale překvapili tím, že neměli příliš velkou důvěru 
ke stopařům. Chlapík, který mě vzal, mi poté pověděl, že lidé 
z Galicie jsou skutečně trošku jiní, než ostatní obyvatelé Španělska – 
mnohem uzavřenější a nedůvěřiví nejen k cizincům. Druhý den se 
počasí obrátilo – takový lijavec jsem tady ještě nezažil – cestička se 
během chvilky proměnila v potok, takže po několika pokusech kaluže 
obcházet a přeskakovat jsem se nakonec prostě začal brodit… ☺ 
Odpoledne ale už zase vysvitlo sluníčko, takže se mi nakonec podařilo 
dostat se až k plánovanému cíli, kterým byla vesnička Olveiroa, 
vzdálená asi 30 km od Fisterry. Stejně jako první den v Negreiře, i 
tady mě čekal krásný a klidný albergue. A je tady úplně poslední den 
pochodu – končí čtvrtý týden mého pochodu, tisícovka kilometrů je za 
mnou a za kopcem už leží Atlantický oceán. Strašně rychle to uběhlo! 
Do Fisterry jsem dorazil brzy odpoledne a zdejší atmosféra mě 
okouzlila. „Konec světa“ se mi líbil více než Santiago, i když i zde 
proudily davy turistů. Ubytoval jsem se, vyzvedl si certifikát, 
prokazující, že jsem dosáhl „fin do Camino Jacobeo“ a vydal se 
k samotnému mysu Fisterra, který je považován za nejzápadnější 
místo Evropy. Výhled byl opravdu nádherný, hlavně když se začalo 
slunce sklánět za obzor…Zůstal jsem do dalšího dne a pak se vydal 
autobusem zpátky do Santiaga. A další den už mě čekala cesta do 
Lisabonu a odsud letadlem do Prahy. Domů jsem se těšil, ale zároveň 
bych se nejraději otočil a šel znovu. Camino de Santiago opravdu 
to stálo za to !                                                               - pk - 
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                                                                         Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 
                                   KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (18. ČÁST) 
                            
                           V minulém čísle jsme se začali zabývat působením 
                           děkana P. Jana Drábka, který byl farářem ve 
                           Fryštáku v letech 1904 – 1926. O tom, že  
                           P. Drábek by ve své době poměrně významnou 
                           osobností mezi duchovenstvem olomoucké 
                           arcidiecéze, svědčí několik zajímavých skutečností, 
                           kterým se budeme v tomto a následujících číslech 
                           věnovat. 
První zajímavostí je, že v roce 1912 se P. Drábkovi a jeho synovci  
P. Rudolfu Drábkovi, který od roku 1912 působil ve Fryštáku jako 
katecheta, podařilo dostat do deputace, která vezla do Říma 
k posvěcení nové korunky pro Pannu Marii Svatohostýnskou. Tuto 
deputaci vedl pozdější olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. 
Účast v delegaci nabídl P. Drábkovi jeden z hlavních iniciátorů 
připravovaných korunovačních oslav na Svatém Hostýně – tamní 
superior a fryštácký rodák P. Antonín Ostrčilík. P. Drábek později o 
celé cestě učinil zápis nejenom do farní kroniky, ale spolu 
s kroměřížským vikářem P. Aloisem Šebelou také popsal tuto cestu 
v knize s názvem „Papežská korunovace Matky Boží Svatohostýnské“ 
(vydané v r. 1913), a mimoto o této události psal na pokračování i do 
„Hlasů Svatohotýnských.“ Kromě toho měl na toto téma také 
přednášky při schůzkách pěvecko – čtenářského spolku Svornost ve 
Fryštáku. Dvanáctičlenná delegace odjela do Říma z Vídně 14. 
července 1912. Audience u papeže Pia X. se uskutečnila v neděli 21. 
července téhož roku. Z Říma odcestovala deputace do Rjeky. Po cestě 
se mj. zastavila v Asisi a Lorettu, kde P. Jan Drábek sloužil mši sv. 
v kapli nazaretského domku.  
V Rjece ukončila skupina svou  
společnou cestu. Většina účastníků  
se ještě nějakou dobu rekreovala  
na zdejší Rakouské riviéře. Také  
P. Jan Drábek i jeho bratranec  
Rudolf odjeli z Rjeky do blízké  
Iky, kde se nějakou dobu u moře  
zotavovali. Z Iky se pak oba kněží  
vrátili přes Štýrský Hradec a Vídeň  
šťastně zpět domů. P. Drábek                   
se také zúčastnil slavné korunovace Panny Marie na Svatém Hostýně, 
která se konala 15. srpna 1912 za účasti obrovského množství 
věřících.                                             Pokračování příště    -vn- 
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“Only love, only love can leave such a mark. 

Only love, only love can heal such a scar.” 

Toť úryvek (refrén) jedné písničky z nového CD skupiny U2. Mnozí 
organizátoři Velikonoc se tak velkou událostí, jako je vydání nového 
hudebního nosiče této legendární kapely, nechali zcela pohltit, a tak 
se toto několikaverší stalo mottem našich Velikonoc. Když se na to 
člověk tak zpětně dívá, zřejmě to byla nakonec vskutku dobrá volba. 
Vždyť pro kterou dobu se tato slova, která překladu znamenají: „Jen 
láska, jen láska nechá takovou stopu. Jen láska, jen láska uzdraví 
takový šrám!“, hodí více než právě pro Velikonoce?!  
Ty letošní na DISu byly opět ve znamení konkrétní pomoci bližním na 
zelený čtvrtek, nočního putování v noci ze čtvrtku na pátek, křížové 
cesty a velkopátečních obřadů v krásné přírodě, sobotní vigilie a 
samozřejmě také oslavy Vzkříšení. Letos také nechyběl křest jedné 
z účastnic. Ten, myslím, nemá smysl popisovat. Kdo nezažil, 
nepochopí, jaká to byla síla☺! Jistě, každý křest je jedinečný a 
neuvěřitelně cenný, ale v tomto případě, kdy se smích naprosto 
spontánně střídal s dojetím, to bylo  
obzvláště výjimečné. Tentokrát byl  
více podpořen i hravý duch, kdy se  
např. sehrál souboj v inovativním  
scrabblu, pod kůži se nám dostalo  
pár přísloví tety Kateřiny nebo byla  
po našich elitních týmech vyžádána  
pomoc při jednom světovém  
výzkumném projektu…☺. 
Inu, co dodat?! Byly to opět moc pěkně prožité Velikonoce, ze který si 
každý mohl odvézt spoustu zážitků a hlavně vědomí, že Jeho láska 
uzdraví každý šrám!                                                          - ligo - 
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EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI 
V úterý 21. dubna se znovu po čtvrtletní pauze sešla kompletní 
ekonomická rada fryštácké farnosti ve složení P. Miroslav Dibelka, 
Jenda Košák, Ferda Kočenda a Pavel Nášel. Na programu byl důležitý 
plán - pokračování oprav našeho farního kostela. Úvodem otec Mirek 
informoval o stavu financí (momentálně je na našem účtu asi 400 
tisíc korun). Nutno říci, že hlavně díky Vašim štědrým darům si letos 
můžeme dovolit některé další důležité investiční akce – mezi které 
bude zcela jistě patřit nátěr střechy kostela. Předběžně se počítá s 
tím, že na to budeme muset vyčlenit minimálně 200 tisíc korun. 
Součástí však bude i kontrola stavu střešní krytiny, případně některé 
nutné menší opravy. Jen pro Vaši informaci – speciální komaxitová 
barva na celou plochu střechy kostela (mimo věž, která je z mědi) 
bude stát kolem 70. tisíc korun. Další důležitou opravou bude okopání 
severní stěny kostela do výšky zhruba 2 metrů. Tuto činnost je nutné 
provést kvůli odvětrání zavlhčené venkovní omítky. V této souvislosti 
jsme se rozhodli oslovit některé zdatné důchodce, kteří by byli 
ochotni v časovém harmonogramu do začátku června tuto práci 
provést. Na to by totiž měla navazovat farní brigáda, při které dojde 
k výkopu kanalizace na severní straně kostela (cca 40 – 50 m), 
položení speciální izolace, odvětrání stěny a následné zahrnutí a 
předláždění celé plochy. Některé z těchto činností však budou 
provedeny specializovanou firmou ve spolupráci s Městským úřadem 
Fryšták – což nám ušetří nejenom síly, ale i finanční prostředky. 
V každém případě však budeme potřebovat v sobotu 6. června 
silné a ochotné ruce. Věříme, že tentokrát přijdete v  hojném 
počtu – jinak bychom totiž nemohli pokračovat v dalších 
plánovaných pracích. 
Rozhodli jsme se rovněž vyslyšet naléhavé volání některých farníků 
po tom, aby se do lavic v našem kostele pořídilo nové čalounění 
(sedáky). Je pravda, že to současné už vypadá opravdu otřesně a 
nedůstojně a mimochodem jsem ve farních zápisech zjistil, že jeho 
stáří je více než 35 let, takže si opravdu výměnu zaslouží. 
Na tuto opravu si musíme připravit dalších zhruba 40. tisíc korun, ale 
věříme, že i tyto prostředky budou využity účelně a kromě 
estetického hlediska se také zlepší kvalita sezení v lavicích. Zároveň 
by během jarních měsíců měla být dokončena instalace dalších 
topidel do lavic v přední části kostela. Ty už byly dokoupeny a čeká se 
na jejich namontování. Jak sami vidíte, úkolů jsme si na letošní rok 
dali více než dost a věříme, že díky Vaší podpoře (finanční, pracovní i 
duchovní) je úspěšně zvládneme a náš kostel bude zase o něco 
pěknější. Protože to, jak vypadá náš duchovní stánek je věcí nás farníků a 

nikoliv pana faráře – a měli bychom jej předat dalším generacím v takovém 

stavu, abychom se za to nemuseli stydět.                                                  - pn - 
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ADOPCE NA DÁLKU 
Jak jistě víte je řada našich farníků už několik let zapojena do projektu 
Adopce na dálku. V uplynulých dnech nám přišel krásný dopis od 
jednoho „z našich dětí“ a byla by škoda nechat si jej pro sebe.  
Rádi Vás proto s ním seznámíme…          organizátoři akce 
Drazí adoptivní rodiče. Posílám mnoho pozdravů a modlím se za Vás. 
Doufám, že vám Bůh žehná. 
Já i moje rodina jsme zdraví. Doufám, že vy také. Nyní studuji první 
rok P.U.C. Ve škole se mi daří. Když jsem studoval S.S.L.C. byl jsem 
jedním z nejlépe hodnocených žáků. V prvním roce P.U.C.  jsem si 
vybral vědní obor. Moje známky byly okolo 90%. Blíží se poslední 
zkouška, připravuji se na ni. Studuji večer od 19hod do 21hod. 
V tomto roce jsem se zúčastnil mnoha soutěží: mluvení, kvízy, 
kreslení… atd. V některých soutěžích jsem dosáhl ocenění pro nejlepší. 
Můj otec s matkou pracují. Můj otec je alkoholik. Téměř vše co vydělá, 
utratí za alkohol. Moje sestra navštěvuje 4. třídu. Studuje velmi pilně.  
Od mého posledního dopisu se mnoho nezměnilo. Mám nové domácí 
zvíře - krávu. Je to naše jediné zvíře. Dávám jí často něco k jídlu, takže 
mě má ráda a já jí mám také rád. Každý den večer hraji kriket. Velmi 
mě tato hra baví a naplňuje mě pocitem štěstí.  
Je zde velké horko. Tento rok zatím mnoho nenapršelo. Máme tedy 
málo vody v naší studni.  
Věřím, že brzo zaprší, všude budou kvést květiny a stromy.  
Velikonoce se blíží. Brzy bude Svatý týden. Děkuji za všechnu pomoc, 
kterou jste pro mě vykonali. Děkuji Vám z hloubky mého srdce. Nikdy 
nezapomenu na Vaši pomoc. Přeji Vám radostné Velikonoce. Stále na 
Vás vzpomínám ve svých modlitbách. Nechť všemohoucí Bůh Vás 
zahrne zdravím, mírem ve Vaší duši a úspěchem ve Vaší práci. 

 
Váš milující Nihal Winston D´cunha 
Kadri Hills, Nanthoor 
Bejai Post Mangalore – 575 004 
D.K Karnataka State INDIA 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
S dopisem přišel i tento obrázek 
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PAPEŽ NAVŠTÍVÍ ČESKOU REPUBLIKU 
Ve dnech 26. – 28. září navštíví Svatý  
otec Benedikt XVI. naši zemi. Bude to  
jeho první návštěva u nás a je potřeba  
se na ni dobře připravit. Také proto 
vydali naši biskupové pastýřský list k  
této návštěvě – my z něj vybíráme  
některé důležité informace. 
 
Naše postoje vyjadřuje i motto a logo  
návštěvy Svatého otce.  
Motto zní: Láska Kristova je naší silou.  
Nechceme se nijak mocensky  
prosazovat, neusilujeme o vládu  
nad kýmkoli, ctíme svobodu každého, 
jsme však silní a pevní a toužíme vítězit 
silou lásky. Poslední papežové tuto  
kulturu a tradici nazývají civilizací lásky. 
Jsme ve svých snahách nositeli kultury založené sv. Cyrilem a 
Metodějem a současně nositeli tradice sv. Václava. Jsme občany své 
vlasti, České republiky, a zároveň křesťany. Již jsme se zmínili, že 
setkání se Svatým otcem vyžaduje přípravu. Má-li nám přinést užitek, 
musíme do ní mnoho vložit.  
Proto společně zahajujeme duchovní přípravu a budeme velmi rádi, 
když se jí hojně účastníte. Připravme se modlitbou, osobní i společnou. 
Připravme se tematicky zaměřenou četbou Písma a duchovních spisů. 
Podněty naleznete v právě vydávané brožurce, kterou dostanete do 
rukou. Připravte se osobními úvahami nad zvolenými tématy a 
hovořme o nich spolu v našich rodinách a ve společenstvích farností. 
Život má ovšem také rovinu činu, kterou nelze při přípravě pominout. 
Sv. Jakub jasně říká, že víra bez skutků je mrtvá (Jk 2,17). Čiňme 
dobro. Čeho je v naší současnosti nejvíce třeba? Naděje. Vnímáme 
tiché volání spravedlivě žijícího člověka, který si připadá bezmocný 
tváří v tvář ničivé vlně špatností, a slyšíme současně výkřik lidí 
propadlých požitkům a chtivosti, kteří dělají vše pro to, aby se alespoň 
teď na chvilku zbavili strašné myšlenky, že jejich život nemá smysl? 
Přípravu na setkání se Svatým otcem začínáme s téměř pětiměsíčním 
předstihem. Nechceme ji odkládat. Na poslední chvíli a ve spěchu se nic 
neudělá dobře a většinou se neudělá vůbec nic. Kéž tedy započaté naše 
společné dílo přípravy roste a kéž jeho růst nám všem přinese radost. 
Každého z Vás provázíme svou modlitbou a všem ze srdce žehnáme.           
 

     Vaši čeští a moravští biskupové. 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 
slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže je 
květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská, 
ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec je modlitbou 
krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je 
též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 
nechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. Přesto 
co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence 
už mnohé vyprosila. 
 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 
famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 
Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 
ji připravovali. 
 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 
biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 
Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 
potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 
vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 
svou láskou je Světlo pro každého člověka. 
 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 
Marii. 
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D U C H O V N Í   S L O V O 
Když svatý Bernard každé ráno i večer 
chodíval do chóru, aby se společně  
s bratry modlil breviář, šel kolem krásné  
sochy Panny Marie. Pokaždé se podíval  
a tiše zvolal: „Salve Regina!“ Stalo se  
v den, kdy byl Bernard plný neklidu,  
že prošel kolem Panny Marie a zapomněl  
ji pozdravit. Za jeho zády se náhle ozvalo: 
„Salve Bernard!“ To Panna Maria  
pozdravila jeho. A on si uvědomil,  
že Mariina věrnost je mnohem větší a stálejší než jeho. 
Zda to svatý Bernard slyšel, jak se traduje, anebo se mu to zdálo, 
není důležité. Ten vjem byl a nese se dál. 
Májové pobožnosti jsou Vaše pozdravení Panně Marii a můžeme si být 
jistí, že ona nezapomíná odpovědět. Chci povzbudit dospělé, mládež  
i děti k účasti na májových, ať nás nemusí Panna Maria upozorňovat, 
že na naši nebeskou Matku zapomínáme. 
Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás. 

      Krásné prožití máje Vám přeje otec Miroslav        

 
   B L A H O P Ř Á N Í 

Právě na této stránce jsme byli zvyklí 
setkávat se v duchovním slovu s naším 
bývalým knězem P. Emilem Matušů. Dnes 
už duchovní správce slušovické farnosti 
oslavil minulý týden v plné síle svou 
šedesátku. Milý otče Emile – za všechny 
Fryštačany Vám přejeme hlavně hodně 
zdraví, Božího požehnání a do dalších let  
společně vyprošujeme u našeho Pána 

hodně sil ve Vašem povolání…..                           „bývalí farníci“ 
 

    MOUDROSTI  OD A  DO  Z     …PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA 
� Chceš-li spát sladce, večeřej jen krátce. 
� Chval zlého jak chceš, dobrý nikdy nebude. 
� Chyba je věřit všemu, chyba je nevěřit ničemu. 
� I křivé dřevo dobře hoří. 
� I z malé jiskry vzplane velký požár. 
� I opatrní ptáci bývají chyceni. 
� I malý člověk dělá často velké hlouposti. 
� Jen u not platí prázdné hlavičky víc než plné. 
� Jen cizíma očima lze vidět své nedostatky. 

Je správné učit se i od nepřátel. 
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  2.5. Památka svatého Atanáše 
  3.5. 4. neděle velikonoční 
10.5. 5. neděle velikonoční 
14.5. Svátek svatého Matěje 
16.5. Svátek svatého Jana Nepomuckého 
17.5. 6. neděle velikonoční 
21.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 
24.5. 7. neděle velikonoční 
26.5. Památka svatého Filipa Netuho 
31.5. Slavnost Seslání Ducha Svatého 
                                                                  Svatý Jan Nepomucký      
    DIS – J  A R N Í   T V O Ř E N Í 
Ve čtvrtek 23. dubna se sešlo kolem 40 dětí, maminek a babiček 
v atelieru DISu na „Jarním tvoření“. Děti vyráběly drobné dárečky pro 
maminky pomocí smaltování a ubrouskové techniky.  
Všichni měli určitě radost z vyrobených šperků a barevných obrázků. 
Děkujeme paní Milce Osohové z Centra pro rodinu Zlín za zajištění 
materiálu a spolupráci. Věříme, že byli spokojeni i ti, kteří mezi nás 
přišli poprvé. Těšíme se na další akce.                         katechetky 

 

    S Č Í T Á N Í   V Ě Ř Í C Í C H 
V neděli 19. dubna proběhlo v kostelích naší arcidiecéze sčítání 
věřících. Výsledky už jsou zpracovány. 
Vyplývá z nich celá řada zajímavých informací o struktuře Fryštácké 
farnosti. Na bohoslužbách se celkem přihlásilo 448 osob, z toho 260 
žen a 180 mužů. Výdělečně činných je 147 lidí – peníze nevydělává 
301 osob. (V počtu 301 nejsou jenom děti, ale i starší osoby…)     
JE NÁS MOC A NEBO MÁLO ?                                         redakce 
   F R Y Š T Á C K Ý   K L U B  M A M I N E K  -  K V Ě T E N 
VŽDY V ÚTERÝ OD 9 – 11 HODIN 
  5. 5. Říkanky s Danuškou   
12. 5. Den krásy s Mary Kay, průběžné konzultace a líčení podle 

objednání během dopoledne 
19. 5. Jdeme s dětmi na hřiště do Disu. 
26. 5. Sebepřijetí - beseda s paní Růženou Sekulovou.   
 
Pravidelné čtvrtky od 16-18 hodin: 
Herna – volné hraní dětí 
Páteční tvoření - 29. 5. v 17 hod.: 
Smaltování se Šárkou, výroba šperků netradičním,  
ale zároveň velmi jednoduchým způsobem. 
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Nezapomeňte v květnu….viz tajenka. 

1. Řada vozidel – 2. Batoh – 3. Církevní hodnost – 4. Fotbal – 5. Hudební nástroj – 6. 
Bývalý obyvatel Chodska (Jan Sladký) – 7. Učitel – 8. Kobyla – 9. Zobat –  
10. Druhy pečiva – 11. Církevní budova – 12. Část dolní končetiny – 13. Polské 
město – 14. Chemický prvek zn. Sl – 15. Japonský způsob sebeobrany – 16. Český 
herec (Petr) – 17. Hudební těleso – 18. Fialová polní květina 
 

Tajenka z minula:  …pravda vyjde vždy najevo jako olej na vodu. 

            Připravil František Záloha 
O M L U V A  V Š E M  L U Š T I T E L Ů M 

Milí čtenáři a hlavně luštitelé… 
 
V některých letošních číslech Farníčku se vloudila do našich křížovek 
malá chybička a osnova byla nedopatřením  posunuta, takže bohužel 
nesouhlasila vepsaná slova. 
Samozřejmě to nebyl úmysl, ale i přes všechnu naši snahu spíše 
nepozornost. 
Omlouváme se i tvůrci panu Františku Zálohovi, který podklady pro 
křížovky dodal vždy v  pořádku. 
Znáte to – kdo nic nedělá, nic nepokazí…. 
Věříme, že i přes to se Vám podařilo vždy tajenku správně vyluštit. 
                       Vaše redakce 

F A R N Í Č E K – ZPRAVODAJ  FARNOSTI SV. MIKULÁŠE  VE FRYŠTÁKU 

Redakční rada: P. Miroslav Dibelka, Mgr. Pavel Nášel,  
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