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Vodorovně:  
A.Část kabátu, naivní člověk (řidčeji)– B.I. díl tajenky – 
C.Anglicky“vzduch“, rodič, město v Anglii, elektricky nabitá část molekuly 
– D.Pražský sportovní klub, ocas, iniciály herečky Bohdanové, Evropanka, 
pouze – E.Ukazovací zájmeno, hlas zvonu, značka zápalek, řeka v Rusku, 
římsky 1051 – F.Záporně nabitá částice, říční ryby, klamat – G.II.díl 
tajenky 
Svisle: 1.Útok  - 2.Významný zlepšovací návrh – 3.Hlučný hovor, 
slovenský zápor – 4.Český herec (Jiří), odvětví – 5.Mexická řeka, oblast 
Olomoucka – 6.Později, osobní zájmeno – 7.Město v Jemenu, lyže – 
8.Pražská SPZ, anglicky“kniha“ - 9.Existuje, nepravda – 10.Neteře, tamty 
– 11.Úkolová práce, německy“v“ – 12.Přítok Dunaje, proutěné nádoby – 
13.Římská sedmička, letopis – 14.Přátelský pozdrav, měkkýš -15.Ženské 
jméno – 16.Šicí vlákno (!). 
Nápověda: C.Air, 5.Oro, 8.Book, 12.Inn  
Tajenka z minulého čísla: …čím víc se pije tím větší je žízeň  
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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 

Děkuji Ti, Pane, za všechna 
požehnání, která jsi nám dal 
v uplynulém roce. Děkuji Ti za 
všechny věci, které jsi nám půjčil 
a potom vzal zpět. Děkuji Ti za 
přátelský úsměv a pomocnou 
ruku, za lásku, kterou jsme přijali i 
za všechny nádherné věci. Za 
květy a hvězdy, za děti a lásky 
plné duše.  

Děkuji Ti, že jsi zachoval náš život, že si se postaral o naše přístřeší, 
pokrm a všechny potřebné věci. 
Co nás očekává v tomto novém roce? To, co chceš vždy Ty, Pane. Jen 
Tě prosím, dej nám záruku víry, abychom Tě viděli ve všem, co nám 
přijde do cesty; naději a odvahu, abychom se nepoddali a lásku … víc 
lásky, každý den pro mne a pro lidi okolo mne. Dej nám trpělivost, 
pokoru, oddanost a dávající srdce. 
Pane, dej nám, co je pro nás dobré i to, o co ani nevíme, že máme 
prosit. Dej nám oddané srdce i uši, které naslouchají, bdělého ducha 
a aktivní ruce, abychom se důvěrou svěřili Tvým přáním a svůj život 
podřídili Tvé dokonalé vůli. (převzato z internetu)  
Někdo ve Španělsku takto výstižně napsal své poděkování i prosby 
svému i našemu Pánu. I během roku se začtěme do těchto slov, aby 
nás uklidnila a inspirovala do dalších dní.  

 
        VŠE DOBRÉ V ROCE 2010 VÁM PŘEJE OTEC MIROSLAV 

 
P O D Ě K O V Á N Í 

Také  letos se na této stránce budeme setkávat s citáty slavných 
osobností a s lidovými moudrostmi, jak je už po několik let připravuje 
náš stabilní dopisovatel a také tvůrce křížovek pan František Záloha. 
Rád bych mu jménem celé redakce poděkoval za jeho neutuchající 
elán a především spolehlivost, se kterou pravidelně příspívá do 
našeho farního časopisu. Můj velký dík patří samozřejmě také všem 
dalším spolupracovníkům (Víťovi Němcovi, Lidušce Görigové, Liboru 
Kučerovi, Veronice Osohové a v neposlední řadě i otci Mirkovi za jeho 
pravidelná Duchovní slova bez kterých by Farníček nebyl Farníčkem. 
Znovu bych se při této příležitosti rád obrátil na všechny ty, kteří mají 
potřebu jakkoli se vyjádřit, či přispět „svou troškou do mlýna“, ať se 
nebojí a začnou psát… Vaše texty můžete posílat na e-mail: 
p.nasel@frystak.cz, nebo farnicek@post.cz.  
Už se těším na další nové dopisovatele.                                 – pn – 
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 1.1.    Slavnost Panny Marie, Matky Boží 
 2.1.    Památka svatého Basila Velikého a Řehoře Naziánského 
3.1.    2.neděle vánoční 
6.1. Slavnost Zjevení Páně – Tří králů 

10.1.  Křest Páně 
17.1. 2. neděle v mezidobí 
18.1.    Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů 
24.1. 3. neděle v mezidobí 
25.1. Svátek obrácení svatého Pavla 
26.1. Památka svatých Timoteje a Tita 
28.1. Památka svatého Tomáše Akvinského 
31.1. 4. neděle v mezidobí 
                    Svatý Tomáš Akvinský    

P R O G R A M  K L U B U   M A M I N E K  
PRAVIDELNÉ ÚTERKY OD 9 - 11 HODIN: 

  5.1. Přivítání nového roku 2010 a zimní procházka po okolí města 
 12.1. Cvičení a říkanky s maminkou Dankou 
 19.1. První pomoc u dětí, beseda se záchranářem Petrem Olšanem 
 26.1. Prezentace kosmetiky Mary Kay, ukázka líčení a zdobení nehtů 

PRAVIDELNÉ ČTVRTKY OD 16 - 18 HODIN -  VOLNÉ HRANÍ DĚTÍ 

P R O S B A   A  D Í K Y… 
 

 

 

 

Pane Bože, dopřej mi 
ještě žíti na zemi. 
Celkem dobře se tu mám, 
tak do nebe nespěchám. 
 
Předbíhat se nebudu, 
nerad bych pad na hubu. 
Ve dne, i když slunko zajde, 
na každého časem dojde. 
 
Věřte lidé, milí, zlatí, 
zemřeli i všichni svatí. 
Zemřeli i doktoři, 
stejně jako kantoři. 
 
Ještě jednou prosím, Pane, 

ať se stane, co se stane. 

Dopřej z žití radosti 

a už žádné bolesti. 

 

Do nebíčka nespěchám 

i když žiji teď už sám. 

Díky Tobě Bože můj, 

že hlídáš i život můj. 

 

František Záloha (7. 12. 2009) 
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ZJEVENÍ MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE V EGYPTĚ ? 
Světelné zjevení Matky Boží na střeše kostela v egyptské Káhiře 
vzrušuje tisíce obyvatel města i všechna světová média. 
Podle zpráv médií je toto zjevení viditelné na střeše koptského kostela 
každý večer od 11. prosince 2009 – a to skutečně každému, kdo toto 
místo navštíví! Koptská církev se o tomto jevu už příznivě vyjádřila. 
Mluvčí pravoslavné diecéze Gisa (Káhira) vydal oficiální stanovisko: 
„Panna Maria se zjevila ve světelném úkaze na střeše střední lodi 
kostela EL-Warrak v časných ranních hodinách 11. prosince 2009. 
Přítomných bylo asi 3000 lidí. Marii viděli v zářivě bílých šatech s 
královsky modrým opaskem a korunou na hlavě. Nad její korunou bylo 
vidět kříž kostelní věže, který zářil nadpřirozeným světlem, stejně jako 
oba další kříže na střeše kostela“. Prvním kdo si celé události všiml byl 
muslim, který vypověděl, že první den o půl deváté večer uviděl z 
kostela vycházet silné světlo, vyfotografoval ho a potom tyto nezvyklé 
obrázky rozdával. Světlo viděli i další lidé, stejně jako holubice, které 
kroužili nad kostelem. Asi o půl druhé v noci se potom zjevila postava 
Matky Boží, Panny Marie. I velké protestantské společenství v Egyptě 
vydalo pozitivní stanovisko. Hlavní pastor Dr. Sameh Morrece dne 21. 
prosince napsal:“Naše církev vidí v této velkolepé události napomenutí, 
abychom se nestavěli proti Bohu, který je zjevený v Písmu Svatém. 
Když Ježíš zvolal na kříži a vydechl ducha, vyšli svatí z hrobů a vstoupili 
do svatého města a zjevili se mnohým (Mt 27,52-53). Proto děkujeme 
Bohu za tuto úžasnou událost a modlíme se k Pánu, aby se zjevil ve 
všech církvích naší milované země – Egypta“. „ Důvod zjevení Panny 
Marie nemůžeme poznat, ale je možné, že chce přivést lidi zpět k víře a 
mohla by pomoci ukončit jejich problémy,“ říká páter Fishay, kněz 
kostela EL-Warrak. Vyjádřil i naději, že se takto mají přivést blíže k 
sobě křesťané a muslimové a že se tím ukončí terorismus. Podle 
biskupa Theodosiose z Gízy je důležité událost detailně prozkoumat. „ 
Zůstal jsem vzhůru celou noc a viděl jsem v noci na obloze holubice, 
které se náhle objevily. Kroužily v kruzích před kostelem a potom 
zmizely ve vzduchu. Spíše ve vzduchu plavaly než by mávaly křídly “, 
řekl biskup Theodosios a dodal, že je nezvyklé vidět létat holuby v noci. 
U „Koptů“ je dodnes živé zjevení Panny Marie v Zeitune (Egypt) v 
dubnu 1968. Události trvaly dva roky a vidělo je milióny svědků a byly 
spojeny s mnoha uzdraveními. V roce 1986 byl podobný fenomén viděn 
v kostele sv. Damiána v Papadouplo, v roce 1997 v malém kostele 
Shentena Al-Hagger v Menoufiyi a v roku 2000 v kostele sv. Marka v 
Assiute (vše v Egyptě). Křesťanští Koptové jsou menšinou (10%) v 
muslimském Egyptě a často trpí diskriminací. Těmito zjeveními se cítí 
velmi posilněni, především v období přípravy na koptské vánoční 
svátky, které oslavili 7. ledna.                                             - lk -
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Když se nějaká akce koná po čtvrté, dá se říci, že už se jedná o 
slušně rozjetou tradici. Platí to také o fryštáckém živém Betlému. 
Myslím, že většina z vás si vánoční svátky bez této akce už ani 
nedokáže představit. Rád bych proto poděkoval všem účinkujícím 
za hodiny zkoušení a usilovné práce, které v předvánočním čase 
dokázali obětovat. A věřte, že to není samozřejmost v dnešní době 
– kdy všichni tvrdí že „nemají čas“ nebo že „čas jsou peníze“.  
Děkuji také všem, kdo i letos na náměstí přišli a přispěli na dobrou 
věc. Výtěžek z letošní sbírky poputuje do fryštáckého Hrádku na 
speciální účel – tzv. canisterapii. Celkem se vybralo více než  
18. tisíc korun. Všem dárcům srdečné Pán Bůh zaplať.         – pn – 
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O. PAVEL UHŘÍK OSLAVIL „60“ 

Dne 27. prosince 2009 oslavil kulaté jubileum 
šedesáti let fryštácký rodák a v současné době 
jediný žijící kněz pocházející z naší farnosti P. 
Pavel Uhřík, OFMCap. S životní cestou otce Pavla 
jsme vás již jednou na stránkách Farníčku 
seznámili a to v roce 2003, kdy oslavil 30 let 
svého kněžství (Fryštácký Farníček, č. 6, roč. 2, 
červen 2003). Obsáhlý narozeninový článek o P. 
Uhříkovi si můžete přečíst také v lednovém čísle 
Fryštáckých listů.  

Proto zde jen vzpomeňme obsah vzkazu otce Pavla fryštáckým 
farníkům z roku 2003, který však můžeme pokládat za nadčasový: 
Žijte tak, aby z vás měl Pán Bůh radost a Fryšták užitek. 
Spolupracujte s lidmi dobré vůle. My křesťané máme být jako kvas. I 
ten nejkvalitnější, když není vložen do těsta, minul se účinkem. Ať je 
fryštácká farnost kvasem Fryštáku. Bez okázalosti, s jakousi 
samozřejmostí buďte u každého dobrého díla v obci. „Vaše 
ušlechtilost ať je známa všem lidem.“ Tento vzkaz sv. Pavla Filipanům 
je i mým vzkazem pro Fryštačany. Farnosti, potažmo obci přeji hodně 
mladých rodin. Ony zakládají farnost i obec. Tam, kde jsou 
křesťanské rodiny, jsou i duchovní povolání. Tak bych přál vám i 
sobě, abychom se sešli ve Fryštáku zase jednou na primici našeho 
rodáka. (…) Moc rád tu štafetu posledního fryštáckého primicianta 
někomu předám. Primice ve Fryštáku, to by zase nemělo být něco tak 
výjimečného, nemyslíte? Modleme se za to více! 
Závěrem popřejeme otci Pavlovi Boží požehnání, hodně milostí a darů 
Ducha Svatého pro jeho kněžskou službu, pevné zdraví, hodně sil a 
radostného ducha do každodenních povinností a práce. Ať se ještě 
řadu let s ním můžeme setkávat v našem Fryštáku, ať už to bude při 
různých slavnostních příležitostech a výročích, nebo jen tak na ulici, 
když se sem vypraví na návštěvu. Vždyť je srdcem stále Fryštáčan 
jako my! 
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DOKONČENÍ 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                     

 
 
 
 
 
       
 
      Všichni „kovbojové a girls“ na společném snímku před DISem 
 
Samozřejmě jsme vyhráli, a pak jsme se dopravili domů. Cesta byla 
celkem náročná, poprchalo, ale zážitek to byl! Další den po casinu a 
dražbě, která měla „jakože ukončit program“ Silvestru, jsme si 
šli připít na Nový rok, oslavit to, potancovat, posmát se a ráno v 
10:00 byla mše. Přiznám se, že jsem snídani zaspal, a kdyby mi 
nezazvonil telefon, zaspím asi i mši… 
Bylo to celkem náročné, ale pěkné. Budu na to velice rád vzpomínat a 
příští rok mi to snad vyjde též s touto samou bandou! 
                                                                        jeden z účastníků 
 

P O Z V Á N K A   N A   D I S   P L E S  
 

 

 

 

 

Otec Pavel při 
oslavách 650. 

výročí Fryštáku 
s ministranty, 

s otcem Mirkem 
Dibelkou a 
pražským 
biskupem 

Mons. Karlem 
Herbstem. 

- vn- 

 

 Dům Ignáce Stuchlého vás zve na 
jubilejní 10. Disácký ples, který se koná  

 
V SOBOTU 16. LEDNA 2010  

OD 19.30 V SÁLE DISU. 
 

K tanci a poslechu hraje  
hudební seskupení Ondry Svačiny. 

Vstupné 80,- Kč 
Rezervace vstupenek do 13. ledna v recepci 

DISu nebo na telefonu 577 911 065 
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé 
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WESTERNOVÝ SILVESTR 2009 NA DISU 

Silvestr 2009. Ano, je tomu 
tak - byl jsem na této akci, 
která se konala již po 
několikáté na DISu ve 
Fryštáku. Velmi jsem se na 
tuhle akci těšil - byl jsem 
přihlášený mezi prvními a 
dokonce skoro dva měsíce 
dopředu. O čem to bylo? 
Téma letošního Silvestru 
bylo nastaveno na divoký 

západ: kovbojové, banditi, indiáni apod. Všichni jsme bydleli v jenom 
městě jménem DIScity, které mělo určitá pravidla a zákony. Program 
byl velmi dobře zpracovaný a vedoucí nezapomněli ani na detaily. 
Všichni byli převlečeni za kovboje; obleky byly opravdu krásné. A v 
neposlední řádě musím vzpomenout šibenici, která nás po vstupu do 
domu hned vítala s plakátem pravidel. Opravdu detaily dělají hodně a 
toto vystihli zcela přesně, bych řekl. Program byl velice zajímavý a 
pestrý. Na jídlo jsem si stěžovat taky nemohl, protože tam se mám 
vždycky jako v ráji. Na obrázku níže vidíte jednu z následujících 
prvních disciplín. Lov strašlivého bizona.  Tato disciplína byla opravdu 
složitá, i když se zdá poměrně hodně lehká. Ale zdání klame. Mezi 
další disciplíny patřilo třeba vypít 5 vodních štamprlí na čas, zatlouct 
pár hřebíků, zašít ponožku atd., a za tyto správně splněné úkoly byla 
náležitá odměna, vyplacená v dolarech. Dolary, které jsme sbírali i za 
jiné úkoly, jsme na konec akce upotřebili na skvělé dražbě. Jednalo 
se o pár věcí k snědku nebo zajímavé poukázky - např. na pohár, 
vydrhnutí bot, rande apod. Vyvrcholení pak bylo v podobě večerního 
výletu na hrad Lukov. Cesta byla docela dobrodružná, protože i když 
byl prosinec, všude bylo plno bahna a vody… Cestu nám zpestřilo i 
pár mladých „týpků“, kteří po nás začali  
házet petardy. Nějak mi to pořád  
neštymovalo, že se nebojí asi 20 lidí,  
kteří jdou stále proti nim.  
Nic na plat: vzali jsme jim zapalovač,  
slušně jsme je požádali, aby si šli hrát  
jinam, a bylo po hrůze.  
Na hradě Lukově jsme svedli bitvu  
s bandity, kteří nám ukradli peníze. 
                         dokončení na straně 9  

                      
      Lov „strašlivého bizona“ do lasa… 
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POUŤ DO MARIAZELL - (z deníku Veroniky Osohové) 
PONDĚLÍ  - 29. 6. 2009  
Paudorf - Wilhelmsburg 30 km  
Z Paudorfu jsme došli až do St. Pölten. To bylo největší město, 
kterým jsme při naší pouti procházeli. Hned zkraje jsme si nakoupili v 
supermarketu nějaké potraviny a rozložili jsme se v malém parčíku 
na trávě, kde jsme pojedli. Po obědě jsme se vydali do centra na 
drobnou prohlídku. Podívali jsme se na krásné náměstí s radnicí, a 
pak ještě do baziliky, která byla opravdu honosná – interiér byl skoro 
celý ze zlata. Pak jsme se vydali pryč z města. Procházeli jsme kolem 
rozvodněné řeky Traisen, které místy chybělo už jen trochu a vylila 
by se. Zbytek cesty jsme šli podél této řeky po krásné cyklostezce 
(Traisental weg), místy jsme museli vytáhnout pláštěnky a místy 
jsme se zase pekli pod pařícím sluncem. Zrovna když se víc rozpršelo 
a blížila se bouřka, dorazili jsme do malého městečka Wilhelmsburgu. 
Našli jsme kostel a jako obvykle se vydali hledat faru. Tu jsme sice 
našli, ale nikdo nám neotvíral. Tak jsme čekali v kostele, modlili se a 
nevěděli, co budeme dělat. Už se dost rozpršelo a tak jsme se 
rozhodovali, co dál – někteří chtěli jít spát na hřiště, někteří ještě 
chtěli chvíli zůstat. Lenka se rozhodla ještě jednou zazvonit. Jakmile 
došla k faře, otevřela se brána a v nich nebyl nikdo jiný, než pan 
farář s otázkou, co si přejeme. A tak jsme opět pronesli řeč, kterou už 
jsme měli naučenou skoro nazpaměť. Pan farář byl vtipálek a když 
viděl naše hůlky, ptal se, jestli jsme byli lyžovat… Poskytl nám 
místnost v přízemí fary a dokonce i kuchyňku. Když jsme se ptali, jak 
se ráno dostaneme ven, říkal, že můžeme vylézt oknem :-), ale že 
stejně bude vzhůru, tak můžeme i dveřmi. A tak jsme konečně byli v 
suchu, mohli jsme se umýt a sledovat za okny ohromný liják. Tady 
jsme opravdu měli možnost zažít si Boží ochranu a přítomnost.  
V takovém počasí být venku by nebylo vůbec příjemné... 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náměstí a kostel v St. Pölten             večeře „na cestě“ 
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POZVÁNKA NA KONCERT 
Smíšený pěvecký chrámový sbor při farnosti Panny Marie Pomocnice 

křesťanů ve Zlíně na Jižních Svazích Vás zve na benefiční koncert 
s názvem Ó VELMI ŠŤASTNÁ HODINA, ve kterém uslyšíte koledy z 

různých konců Evropy (ale hlavně ty naše), adventní a vánoční písně 
z dob dávných i nedávných. 

AKCE SE KONÁ V NEDĚLI 10. 1. 2010 V 17 HODIN V KOSTELE PANNY 

MARIE POMOCNICE KŘESŤANŮ  VE ZLÍNĚ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH 
 

ÚČINKUJÍ: chrámový sbor TIBI, vedoucí Antonín Molek 
chrámový sbor z Městečka Trnávky, vedoucí Stanislav Škeřík 

Na varhany doprovázejí Marie Beserlová a Michal Vilím 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

P O Z V Á N K A   N A   S K A U T S K Ý   P L E S  
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OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDVÁNOČNÍMI KONCERTY V NAŠEM KOSTELE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

  
 

 

Skautské oddíly Svazu skautů 
a skautek ČR Fryšták 

Vás zvou na 
19. SKAUTSKÝ PLES, 

KTERÝ SE KONÁ V SOBOTU 
16. LEDNA 2010 OD 20 HODIN 
V OBECNÍM DOMĚ V LUKOVEČKU 
vstupné 79 Kč, občerstvení 

doprovodný program, skautské soutěže 
KE ZPĚVU A TANCI HRAJÍ 

KOPŘIVOVI Z PŘÍLEP 

Tři mladí umělci – varhaník Jan Gottwald, violoncellista Martin 
Havelík a klarinetistka Michaela Kopytková se představili 11.12. 
v pásmu nazvaném Domovem české hudby. Krásný umělecký 
zážitek, špičkové provedení a výjimečná možnost ponořit se 
alespoň na chvíli do vlastního nitra – co více si v adventu přát? 

S koncertem a pásmem poesie - Adventus 
se v předvečer 4. neděle adventní (19.12.) 
představili další dva vynikající umělci – 
recitátor Vladimír Matějček a varhaník 
Vladimír Roubal. Zazněly verše známých 
českých básníků inspirované adventem a 
vánocemi a vše doplnila hudební díla 
světových autorů v podání jednoho 
z nejlepších českých varhaníků. 
Dramatické ztvárnění a zapojení 
fryštáckých dětí (andělů) jen posílilo tento 
výjimečný umělecký zážitek.          – pn – 
 

 

 

 

 

Valašské k oledy … 
Byla cesta ušlapaná, Pásli ovce valaši 
Ó velmi š ťastná hodina, Jak jsi krásné 
neviňátko, Šla Maria do kláštera, Po ďme 
brat ři do Betléma, Radujte se ptá čátka, 
Vzhůru brat ři milí a další…  
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WESTERNOVÝ SILVESTR 2009 NA DISU 

Silvestr 2009. Ano, je tomu 
tak - byl jsem na této akci, 
která se konala již po 
několikáté na DISu ve 
Fryštáku. Velmi jsem se na 
tuhle akci těšil - byl jsem 
přihlášený mezi prvními a 
dokonce skoro dva měsíce 
dopředu. O čem to bylo? 
Téma letošního Silvestru 
bylo nastaveno na divoký 

západ: kovbojové, banditi, indiáni apod. Všichni jsme bydleli v jenom 
městě jménem DIScity, které mělo určitá pravidla a zákony. Program 
byl velmi dobře zpracovaný a vedoucí nezapomněli ani na detaily. 
Všichni byli převlečeni za kovboje; obleky byly opravdu krásné. A v 
neposlední řádě musím vzpomenout šibenici, která nás po vstupu do 
domu hned vítala s plakátem pravidel. Opravdu detaily dělají hodně a 
toto vystihli zcela přesně, bych řekl. Program byl velice zajímavý a 
pestrý. Na jídlo jsem si stěžovat taky nemohl, protože tam se mám 
vždycky jako v ráji. Na obrázku níže vidíte jednu z následujících 
prvních disciplín. Lov strašlivého bizona.  Tato disciplína byla opravdu 
složitá, i když se zdá poměrně hodně lehká. Ale zdání klame. Mezi 
další disciplíny patřilo třeba vypít 5 vodních štamprlí na čas, zatlouct 
pár hřebíků, zašít ponožku atd., a za tyto správně splněné úkoly byla 
náležitá odměna, vyplacená v dolarech. Dolary, které jsme sbírali i za 
jiné úkoly, jsme na konec akce upotřebili na skvělé dražbě. Jednalo 
se o pár věcí k snědku nebo zajímavé poukázky - např. na pohár, 
vydrhnutí bot, rande apod. Vyvrcholení pak bylo v podobě večerního 
výletu na hrad Lukov. Cesta byla docela dobrodružná, protože i když 
byl prosinec, všude bylo plno bahna a vody… Cestu nám zpestřilo i 
pár mladých „týpků“, kteří po nás začali  
házet petardy. Nějak mi to pořád  
neštymovalo, že se nebojí asi 20 lidí,  
kteří jdou stále proti nim.  
Nic na plat: vzali jsme jim zapalovač,  
slušně jsme je požádali, aby si šli hrát  
jinam, a bylo po hrůze.  
Na hradě Lukově jsme svedli bitvu  
s bandity, kteří nám ukradli peníze. 
                         dokončení na straně 9  
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celý ze zlata. Pak jsme se vydali pryč z města. Procházeli jsme kolem 
rozvodněné řeky Traisen, které místy chybělo už jen trochu a vylila 
by se. Zbytek cesty jsme šli podél této řeky po krásné cyklostezce 
(Traisental weg), místy jsme museli vytáhnout pláštěnky a místy 
jsme se zase pekli pod pařícím sluncem. Zrovna když se víc rozpršelo 
a blížila se bouřka, dorazili jsme do malého městečka Wilhelmsburgu. 
Našli jsme kostel a jako obvykle se vydali hledat faru. Tu jsme sice 
našli, ale nikdo nám neotvíral. Tak jsme čekali v kostele, modlili se a 
nevěděli, co budeme dělat. Už se dost rozpršelo a tak jsme se 
rozhodovali, co dál – někteří chtěli jít spát na hřiště, někteří ještě 
chtěli chvíli zůstat. Lenka se rozhodla ještě jednou zazvonit. Jakmile 
došla k faře, otevřela se brána a v nich nebyl nikdo jiný, než pan 
farář s otázkou, co si přejeme. A tak jsme opět pronesli řeč, kterou už 
jsme měli naučenou skoro nazpaměť. Pan farář byl vtipálek a když 
viděl naše hůlky, ptal se, jestli jsme byli lyžovat… Poskytl nám 
místnost v přízemí fary a dokonce i kuchyňku. Když jsme se ptali, jak 
se ráno dostaneme ven, říkal, že můžeme vylézt oknem :-), ale že 
stejně bude vzhůru, tak můžeme i dveřmi. A tak jsme konečně byli v 
suchu, mohli jsme se umýt a sledovat za okny ohromný liják. Tady 
jsme opravdu měli možnost zažít si Boží ochranu a přítomnost.  
V takovém počasí být venku by nebylo vůbec příjemné... 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náměstí a kostel v St. Pölten             večeře „na cestě“ 
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O. PAVEL UHŘÍK OSLAVIL „60“ 

Dne 27. prosince 2009 oslavil kulaté jubileum 
šedesáti let fryštácký rodák a v současné době 
jediný žijící kněz pocházející z naší farnosti P. 
Pavel Uhřík, OFMCap. S životní cestou otce Pavla 
jsme vás již jednou na stránkách Farníčku 
seznámili a to v roce 2003, kdy oslavil 30 let 
svého kněžství (Fryštácký Farníček, č. 6, roč. 2, 
červen 2003). Obsáhlý narozeninový článek o P. 
Uhříkovi si můžete přečíst také v lednovém čísle 
Fryštáckých listů.  

Proto zde jen vzpomeňme obsah vzkazu otce Pavla fryštáckým 
farníkům z roku 2003, který však můžeme pokládat za nadčasový: 
Žijte tak, aby z vás měl Pán Bůh radost a Fryšták užitek. 
Spolupracujte s lidmi dobré vůle. My křesťané máme být jako kvas. I 
ten nejkvalitnější, když není vložen do těsta, minul se účinkem. Ať je 
fryštácká farnost kvasem Fryštáku. Bez okázalosti, s jakousi 
samozřejmostí buďte u každého dobrého díla v obci. „Vaše 
ušlechtilost ať je známa všem lidem.“ Tento vzkaz sv. Pavla Filipanům 
je i mým vzkazem pro Fryštačany. Farnosti, potažmo obci přeji hodně 
mladých rodin. Ony zakládají farnost i obec. Tam, kde jsou 
křesťanské rodiny, jsou i duchovní povolání. Tak bych přál vám i 
sobě, abychom se sešli ve Fryštáku zase jednou na primici našeho 
rodáka. (…) Moc rád tu štafetu posledního fryštáckého primicianta 
někomu předám. Primice ve Fryštáku, to by zase nemělo být něco tak 
výjimečného, nemyslíte? Modleme se za to více! 
Závěrem popřejeme otci Pavlovi Boží požehnání, hodně milostí a darů 
Ducha Svatého pro jeho kněžskou službu, pevné zdraví, hodně sil a 
radostného ducha do každodenních povinností a práce. Ať se ještě 
řadu let s ním můžeme setkávat v našem Fryštáku, ať už to bude při 
různých slavnostních příležitostech a výročích, nebo jen tak na ulici, 
když se sem vypraví na návštěvu. Vždyť je srdcem stále Fryštáčan 
jako my! 
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      Všichni „kovbojové a girls“ na společném snímku před DISem 
 
Samozřejmě jsme vyhráli, a pak jsme se dopravili domů. Cesta byla 
celkem náročná, poprchalo, ale zážitek to byl! Další den po casinu a 
dražbě, která měla „jakože ukončit program“ Silvestru, jsme si 
šli připít na Nový rok, oslavit to, potancovat, posmát se a ráno v 
10:00 byla mše. Přiznám se, že jsem snídani zaspal, a kdyby mi 
nezazvonil telefon, zaspím asi i mši… 
Bylo to celkem náročné, ale pěkné. Budu na to velice rád vzpomínat a 
příští rok mi to snad vyjde též s touto samou bandou! 
                                                                        jeden z účastníků 
 

P O Z V Á N K A   N A   D I S   P L E S  
 

 

 

 

 

Otec Pavel při 
oslavách 650. 

výročí Fryštáku 
s ministranty, 

s otcem Mirkem 
Dibelkou a 
pražským 
biskupem 

Mons. Karlem 
Herbstem. 

- vn- 

 

 Dům Ignáce Stuchlého vás zve na 
jubilejní 10. Disácký ples, který se koná  

 
V SOBOTU 16. LEDNA 2010  

OD 19.30 V SÁLE DISU. 
 

K tanci a poslechu hraje  
hudební seskupení Ondry Svačiny. 

Vstupné 80,- Kč 
Rezervace vstupenek do 13. ledna v recepci 

DISu nebo na telefonu 577 911 065 
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé 
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ZJEVENÍ MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE V EGYPTĚ ? 
Světelné zjevení Matky Boží na střeše kostela v egyptské Káhiře 
vzrušuje tisíce obyvatel města i všechna světová média. 
Podle zpráv médií je toto zjevení viditelné na střeše koptského kostela 
každý večer od 11. prosince 2009 – a to skutečně každému, kdo toto 
místo navštíví! Koptská církev se o tomto jevu už příznivě vyjádřila. 
Mluvčí pravoslavné diecéze Gisa (Káhira) vydal oficiální stanovisko: 
„Panna Maria se zjevila ve světelném úkaze na střeše střední lodi 
kostela EL-Warrak v časných ranních hodinách 11. prosince 2009. 
Přítomných bylo asi 3000 lidí. Marii viděli v zářivě bílých šatech s 
královsky modrým opaskem a korunou na hlavě. Nad její korunou bylo 
vidět kříž kostelní věže, který zářil nadpřirozeným světlem, stejně jako 
oba další kříže na střeše kostela“. Prvním kdo si celé události všiml byl 
muslim, který vypověděl, že první den o půl deváté večer uviděl z 
kostela vycházet silné světlo, vyfotografoval ho a potom tyto nezvyklé 
obrázky rozdával. Světlo viděli i další lidé, stejně jako holubice, které 
kroužili nad kostelem. Asi o půl druhé v noci se potom zjevila postava 
Matky Boží, Panny Marie. I velké protestantské společenství v Egyptě 
vydalo pozitivní stanovisko. Hlavní pastor Dr. Sameh Morrece dne 21. 
prosince napsal:“Naše církev vidí v této velkolepé události napomenutí, 
abychom se nestavěli proti Bohu, který je zjevený v Písmu Svatém. 
Když Ježíš zvolal na kříži a vydechl ducha, vyšli svatí z hrobů a vstoupili 
do svatého města a zjevili se mnohým (Mt 27,52-53). Proto děkujeme 
Bohu za tuto úžasnou událost a modlíme se k Pánu, aby se zjevil ve 
všech církvích naší milované země – Egypta“. „ Důvod zjevení Panny 
Marie nemůžeme poznat, ale je možné, že chce přivést lidi zpět k víře a 
mohla by pomoci ukončit jejich problémy,“ říká páter Fishay, kněz 
kostela EL-Warrak. Vyjádřil i naději, že se takto mají přivést blíže k 
sobě křesťané a muslimové a že se tím ukončí terorismus. Podle 
biskupa Theodosiose z Gízy je důležité událost detailně prozkoumat. „ 
Zůstal jsem vzhůru celou noc a viděl jsem v noci na obloze holubice, 
které se náhle objevily. Kroužily v kruzích před kostelem a potom 
zmizely ve vzduchu. Spíše ve vzduchu plavaly než by mávaly křídly “, 
řekl biskup Theodosios a dodal, že je nezvyklé vidět létat holuby v noci. 
U „Koptů“ je dodnes živé zjevení Panny Marie v Zeitune (Egypt) v 
dubnu 1968. Události trvaly dva roky a vidělo je milióny svědků a byly 
spojeny s mnoha uzdraveními. V roce 1986 byl podobný fenomén viděn 
v kostele sv. Damiána v Papadouplo, v roce 1997 v malém kostele 
Shentena Al-Hagger v Menoufiyi a v roku 2000 v kostele sv. Marka v 
Assiute (vše v Egyptě). Křesťanští Koptové jsou menšinou (10%) v 
muslimském Egyptě a často trpí diskriminací. Těmito zjeveními se cítí 
velmi posilněni, především v období přípravy na koptské vánoční 
svátky, které oslavili 7. ledna.                                             - lk -
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Když se nějaká akce koná po čtvrté, dá se říci, že už se jedná o 
slušně rozjetou tradici. Platí to také o fryštáckém živém Betlému. 
Myslím, že většina z vás si vánoční svátky bez této akce už ani 
nedokáže představit. Rád bych proto poděkoval všem účinkujícím 
za hodiny zkoušení a usilovné práce, které v předvánočním čase 
dokázali obětovat. A věřte, že to není samozřejmost v dnešní době 
– kdy všichni tvrdí že „nemají čas“ nebo že „čas jsou peníze“.  
Děkuji také všem, kdo i letos na náměstí přišli a přispěli na dobrou 
věc. Výtěžek z letošní sbírky poputuje do fryštáckého Hrádku na 
speciální účel – tzv. canisterapii. Celkem se vybralo více než  
18. tisíc korun. Všem dárcům srdečné Pán Bůh zaplať.         – pn – 
    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
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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Děkuji Ti, Pane, za všechna 
požehnání, která jsi nám dal 
v uplynulém roce. Děkuji Ti za 
všechny věci, které jsi nám půjčil 
a potom vzal zpět. Děkuji Ti za 
přátelský úsměv a pomocnou 
ruku, za lásku, kterou jsme přijali i 
za všechny nádherné věci. Za 
květy a hvězdy, za děti a lásky 
plné duše.  

Děkuji Ti, že jsi zachoval náš život, že si se postaral o naše přístřeší, 
pokrm a všechny potřebné věci. 
Co nás očekává v tomto novém roce? To, co chceš vždy Ty, Pane. Jen 
Tě prosím, dej nám záruku víry, abychom Tě viděli ve všem, co nám 
přijde do cesty; naději a odvahu, abychom se nepoddali a lásku … víc 
lásky, každý den pro mne a pro lidi okolo mne. Dej nám trpělivost, 
pokoru, oddanost a dávající srdce. 
Pane, dej nám, co je pro nás dobré i to, o co ani nevíme, že máme 
prosit. Dej nám oddané srdce i uši, které naslouchají, bdělého ducha 
a aktivní ruce, abychom se důvěrou svěřili Tvým přáním a svůj život 
podřídili Tvé dokonalé vůli. (převzato z internetu)  
Někdo ve Španělsku takto výstižně napsal své poděkování i prosby 
svému i našemu Pánu. I během roku se začtěme do těchto slov, aby 
nás uklidnila a inspirovala do dalších dní.  

 
        VŠE DOBRÉ V ROCE 2010 VÁM PŘEJE OTEC MIROSLAV 

 
P O D Ě K O V Á N Í 

Také  letos se na této stránce budeme setkávat s citáty slavných 
osobností a s lidovými moudrostmi, jak je už po několik let připravuje 
náš stabilní dopisovatel a také tvůrce křížovek pan František Záloha. 
Rád bych mu jménem celé redakce poděkoval za jeho neutuchající 
elán a především spolehlivost, se kterou pravidelně příspívá do 
našeho farního časopisu. Můj velký dík patří samozřejmě také všem 
dalším spolupracovníkům (Víťovi Němcovi, Lidušce Görigové, Liboru 
Kučerovi, Veronice Osohové a v neposlední řadě i otci Mirkovi za jeho 
pravidelná Duchovní slova bez kterých by Farníček nebyl Farníčkem. 
Znovu bych se při této příležitosti rád obrátil na všechny ty, kteří mají 
potřebu jakkoli se vyjádřit, či přispět „svou troškou do mlýna“, ať se 
nebojí a začnou psát… Vaše texty můžete posílat na e-mail: 
p.nasel@frystak.cz, nebo farnicek@post.cz.  
Už se těším na další nové dopisovatele.                                 – pn – 
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 1.1.    Slavnost Panny Marie, Matky Boží 
 2.1.    Památka svatého Basila Velikého a Řehoře Naziánského 
3.1.    2.neděle vánoční 
6.1. Slavnost Zjevení Páně – Tří králů 

10.1.  Křest Páně 
17.1. 2. neděle v mezidobí 
18.1.    Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů 
24.1. 3. neděle v mezidobí 
25.1. Svátek obrácení svatého Pavla 
26.1. Památka svatých Timoteje a Tita 
28.1. Památka svatého Tomáše Akvinského 
31.1. 4. neděle v mezidobí 
                    Svatý Tomáš Akvinský    

P R O G R A M  K L U B U   M A M I N E K  
PRAVIDELNÉ ÚTERKY OD 9 - 11 HODIN: 

  5.1. Přivítání nového roku 2010 a zimní procházka po okolí města 
 12.1. Cvičení a říkanky s maminkou Dankou 
 19.1. První pomoc u dětí, beseda se záchranářem Petrem Olšanem 
 26.1. Prezentace kosmetiky Mary Kay, ukázka líčení a zdobení nehtů 

PRAVIDELNÉ ČTVRTKY OD 16 - 18 HODIN -  VOLNÉ HRANÍ DĚTÍ 

P R O S B A   A  D Í K Y… 
 

 

 

 

Pane Bože, dopřej mi 
ještě žíti na zemi. 
Celkem dobře se tu mám, 
tak do nebe nespěchám. 
 
Předbíhat se nebudu, 
nerad bych pad na hubu. 
Ve dne, i když slunko zajde, 
na každého časem dojde. 
 
Věřte lidé, milí, zlatí, 
zemřeli i všichni svatí. 
Zemřeli i doktoři, 
stejně jako kantoři. 
 
Ještě jednou prosím, Pane, 

ať se stane, co se stane. 

Dopřej z žití radosti 

a už žádné bolesti. 

 

Do nebíčka nespěchám 

i když žiji teď už sám. 

Díky Tobě Bože můj, 

že hlídáš i život můj. 

 

František Záloha (7. 12. 2009) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 K Ř Í Ž O V K A   N A   L E D E N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vodorovně:  
A.Část kabátu, naivní člověk (řidčeji)– B.I. díl tajenky – 
C.Anglicky“vzduch“, rodič, město v Anglii, elektricky nabitá část molekuly 
– D.Pražský sportovní klub, ocas, iniciály herečky Bohdanové, Evropanka, 
pouze – E.Ukazovací zájmeno, hlas zvonu, značka zápalek, řeka v Rusku, 
římsky 1051 – F.Záporně nabitá částice, říční ryby, klamat – G.II.díl 
tajenky 
Svisle: 1.Útok  - 2.Významný zlepšovací návrh – 3.Hlučný hovor, 
slovenský zápor – 4.Český herec (Jiří), odvětví – 5.Mexická řeka, oblast 
Olomoucka – 6.Později, osobní zájmeno – 7.Město v Jemenu, lyže – 
8.Pražská SPZ, anglicky“kniha“ - 9.Existuje, nepravda – 10.Neteře, tamty 
– 11.Úkolová práce, německy“v“ – 12.Přítok Dunaje, proutěné nádoby – 
13.Římská sedmička, letopis – 14.Přátelský pozdrav, měkkýš -15.Ženské 
jméno – 16.Šicí vlákno (!). 
Nápověda: C.Air, 5.Oro, 8.Book, 12.Inn  
Tajenka z minulého čísla: …čím víc se pije tím větší je žízeň  

  připravil František Záloha 
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